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A szakképzés digitális munkarendre való átállását segítő Szakképzési Tananyagtár az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium háttérintézményei, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
(NSZFH), a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJN 
Kft.) és az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) együttműködésével jött létre.  
A Tananyagtár adatkezeléseit illetően lent részletezettek szerint az intézmények önálló adatkezelőnek, 
egyes esetekben adatfeldolgozónak minősülnek. 
 
A Szakképzési Tananyagtár felületén az oktatók megoszthatják kollégáikkal és diákjaikkal az általuk 
készített és a mások által kifejlesztett, szabadon felhasználható digitális tartalmakat. A mától üzemelő 
portál egy helyen, könnyen kereshetően tesz elérhetővé tananyagokat, és rövid időn belül egyre több 
gyakorló, értékelő feladatsort is. 
 
A platform egyaránt alkalmas szakmai és közismereti tananyagok feltöltésére, a feltöltött tartalmak 
módosítására, letöltésére és a diákokkal való megosztására. Struktúrájában illeszkedik a szakképzés 
szerkezetéhez, felületén a közismereti tananyagok esetében a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi 
kerettantervekben központilag meghatározott, kötelező tantárgyak szerepelnek. A rendszer a 
szakképzési tananyagok esetében az 50 fő feletti tanulói létszámmal működő ágazatok, 
szakképesítések, szakképesítés-ráépülések oktatását támogatja. A közismereti tananyagtartalmak 
intézménytípusonként és tantárgyanként, a szakképzési tananyagtartalmak ágazatonként és 
szakképesítésenként, az egyes évfolyamok szerinti bontásban találhatóak meg az oldalon. 
 
A Szakképzési Tananyagtár a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren (e-Kréta) 
keresztül közvetlenül, vagy a https://box.edu.hu linken érhető el 2020. április 2-től. Használatához a 
KRÉTA rendszerben rögzített oktatási azonosítójukkal és jelszavukkal tudnak bejelentkezni a 
pedagógusok. Már az összes szakképzési ágazat rendelkezik elérhető tananyaggal, a feltöltést 
folyamatosan végzik a kreatív oktatók. A cél, hogy a felület egyre bővülő kínálatot tegyen 
hozzáférhetővé gyakorló és értékelő feladatsorokból is. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  
 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 

http://www.kifu.gov.hu/
https://box.edu.hu/


 

- a szellemi alkotásokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2016/679 Európa Parlament és Tanács rendelete (GDPR) 

- az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Info tv.) 

 
A Digitális Szakképzési Tananyagtár használatával kapcsolatban az alábbi adatkezelési tevékenységek 
valósulnak meg: 
 

1. Belépéssel kapcsolatos adatkezelés 
 
A felhasználó pedagógusok a https://box.edu.hu oldalon és ott a “KRÉTA belépés tanároknak” 
lehetőséget választva tudnak belépni a rendszerbe.  
 
Az adatkezelés célja: a Tananyagtárba való belépés biztosítása. 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. e) az adatkezelés az adatkezelő közérdekű feladatellátása 
érdekében szükséges. 
A kezelt adatok köre: oktatási azonosító, teljes név, szerepkör, e-mailcím 
Az érintettek kategóriái: oktatási azonosítóval és eKréta regisztrációval rendelkező pedagógusok, akik 
belépnek a Tananyagtárba 
Az adatkezelés ideje: a felhasználói fiók törlésére irányuló kérelem teljesítéséig 
Az adatok forrása: érintett, valamint hitelesítés kapcsán az eKréta 
Az adatkezelés módja: elektronikusan  
Adattovábbítás történik-e: nem 
Adatfeldolgozó megnevezése és főbb adatai: A Digitális Szakképzési Tananyagtár üzemeltetéséért a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felel, így adatfeldolgozóként hozzáfér a személyes 
adatokhoz. 
 
A másik két belépési lehetőség (egyedi azonosítás, illetve eduID fiókkal való belépés) az üzemeltetés, 
illetve a működés biztosítására szolgáló belépési felületek, a KIFÜ és a tananyag moderálásáért felelős 
DJN Kft. munkatársai részére. 
 
 

2. Tananyagtár üzemeltetése során megvalósuló adatkezelés 
 
Naplófile-ok 
A Tananyagtár használata közben a szolgáltatás működésének dokumentálására naplóbejegyzések 
kerülnek mentésre.  
Az adatkezelés célja a szolgáltatás működésének dokumentálása. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) b) szerződés teljesítése  
A kezelt adatok köre: a felhasználó IP címe, belépés időpontja, használt böngésző típusa 
Az érintettek kategóriája: A felhasználóként belépők 
Az adatkezelés ideje: A naplófájlok a keletkezésüket követően 30 napig kerülnek tárolásra, majd 
automatikusan töltődnek. 
Az adatok forrása: a felhasználó belépése során automatikusan kerültnek rögzítésre 
Az adatkezelés módja: elektronikus 
Adattovábbítás nem történik 
A keletkezett adatokat kizárólag a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, mint 
adatfeldolgozó kezeli a szolgáltatás biztosítása céljából. 
 
Anonim látogatóazonosítók – Cookiek használata 

https://box.edu.hu/


 

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató 
által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában 
tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen 
generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a 
Felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit 
elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.  
A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a Box.edu.hu oldal használatát, kiegyensúlyozzák a 
szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket.  
A szolgáltatás kialakítása során figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb 
nemzetközi ajánlások:  

-  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 
(általános adatvédelmi rendelet),  

-  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény,  

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,  

-  a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, 
etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről 
és védelméről szóló 2. számú mellékletre,  

-  az Online Privacy Alliance ajánlása.  
 
A Digitális Szakképzési Tananyagtár használata során keletkező sütik: 

Süti típus Mit csinál? A süti gyűjt 
személyes adatokat 

vagy azonosít? 

Megőrzési idő 
  

__Host-
nc_sameSiteCookiestrict 
„biztonsági süti” 

A süti megakadályozza 
a webhelyek közötti 
kérelem hamisítás 
(CSRF) támadásokat. 

Nem azonosít 
egyénileg 

A süti lejár, amikor a 
böngészési 
programfolyamat 
véget ér. 

__Host-
nc_sameSiteCookielax 
„biztonsági süti” 

A süti megakadályozza 
a webhelyek közötti 
kérelem hamisítás 
(CSRF) támadásokat. 

Nem azonosít 
egyénileg. 

A süti lejár, amikor a 
böngészési 
programfolyamat 
véget ér. 

ociuvw8z7elu 
„munkamenet süti” 

eduBOX Nextcloud 
instance azonosító 

Nem azonosít 
egyénileg 

A süti a munkamenet 
végéig él, azt követően 
lejár. 

oc_sessionPassphrase 
„munkamenet süti” 

Munkamenet 
azonosítására szolgáló 
süti, azaz a 
munkamenet 
azonosítóját 
tartalmazza. 

Nem azonosít 
egyénileg 

A süti a munkamenet 
végéig él, azt követően 
lejár. 

 
Az anonim látogatóazonosító kontrollálása és törlése:  
Az internet böngészőben Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja 
valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be az eszközén, 
valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén.  
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a portál használatának megkönnyítése vagy lehetővé 
tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz 



 

képes a portál funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a portál a tervezettől eltérően fog 
működni böngészőjében.  
A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányoznia 
böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat:  
 

- Google Chrome => https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
- Firefox => https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-

szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 
- Microsoft Internet Explorer 11 => https://support.microsoft.com/hu-

hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 
- Microsoft Internet Explorer 10 => https://support.microsoft.com/hu-

hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10 
- Safari => 

https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari&product=&doctype
=&currentPage=1&includeArchived=false&locale=hu_HU 

 
3. A feltöltött dokumentumok kapcsán megvalósuló adatkezelések 

 
A feltöltött dokumentumok tartalmáért a felhasználási feltételekben meghatározottak szerint minden 
esetben a feltöltő a felelős. Amennyiben a dokumentum személyes adatot tartalmaz, a feltöltő minősül 
adatkezelőnek. 
A feltöltési útmutatóban foglaltaknak megfelelően a Digitális Jólét Nonprofit Kft. végzi a feltöltések 
moderálását. 
A feltöltött anyagokat illetően a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség adatfeldolgozóként 
csak a tárhelyet szolgáltatja, az abban esetlegesen előforduló személyes adatokat semmilyen 
formában nem dolgozza fel és nem kezeli. 
 

4. Egyedi felhasználófiók kialakítása 
 
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy egyedi felhasználófiókjában további személyes adatokat 
adjon meg, mint például telefonszám, fénykép feltöltése, lakcím, stb. 
A Tananyagtár jelen funkcióit és célját tekintve az egyedi felhasználófiók létrehozásához nincs 
hozzárendelt cél, így a felhasználó által betöltött személyes adatok nem láthatók sem más 
felhasználók, sem a tananyagok moderálását végző Digitális Jólét Nonprofit Kft. számára. Amennyiben 
a Szakképzési Tananyagtár működése, vagy a felmerült igények miatt ez módosulna, erről a 
felhasználókat előzetesen tájékoztatjuk.  
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy minél kevesebb személyes adatot rögzítsen a profilja testre 
szabása során. 
Az adatkezelés célja a felhasználó részére egyedi profil kialakításának biztosítása 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) a) az érintett hozzájárulása 
A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, telefonszám, fénykép, postai cím, twitter fiók 
Az érintettek kategóriája: A felhasználóként belépők 
Az adatkezelés ideje: A felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelem teljesítéséig. 
Az adatok forrása: az érintett 
Az adatkezelés módja: elektronikus 
Adattovábbítás nem történik 
Az adatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség tárolja 
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari&product=&doctype=&currentPage=1&includeArchived=false&locale=hu_HU
https://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari&product=&doctype=&currentPage=1&includeArchived=false&locale=hu_HU


 

1 FOGALMAK 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2 AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI 

A KIFÜ az érintettek személyes adataikat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (GDPR) alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli. 

A KIFÜ úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek 
magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen 
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 



 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen 
elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

A KIFÜ adatkezelést végző munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt minden esetben tájékoztatja 
az érintettet az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint a GDPR 13. cikkében foglalt tartalommal 
adatkezelési tájékoztatót készít és tesz elérhetővé. A tájékoztatót és annak esetleges módosításait az 
adatkezelést végző munkatárs készíti el, és jóváhagyásra megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére. 
Az adatkezelési tájékoztató elérhetővé tétele előtt az adatkezelés nem kezdhető meg. 

A KIFÜ személyes adatokat kizárólag a GDPR 6. cikkében meghatározott jogalappal kezel. 

A KIFÜ megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatvédelmi kötelezettségeit a KIFÜ az adatfeldolgozóval 

kötött szerződésben, vagy külön Adatfeldolgozói megállapodásban rendezi. 

A KIFÜ adatkezelést végző munkatársai és a KIFÜ megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak 
valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai a megismert személyes adatokat üzleti titokként 
kezelik. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek 
Titoktartási nyilatkozatot tesznek. 

A KIFÜ-ben kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha arra az érintett felhatalmazást 

ad, illetve ha azt törvény rendeli el - tilos. A KIFÜ foglalkoztatottaival, szállítóival, illetve ügyfeleivel 

kapcsolatos - személyes adatokon is alapuló - összesített statisztikai adatok közölhetők, amennyiben 

azokból nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője köteles 

meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges természetes személyek azonosítása. 

A KIFÜ kezelésében lévő személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény - az adatok körének 

meghatározásával - közérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történő nyilvánosságra 

hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Az adatkezelési cél megszűnését követően az adatok törlésére az adatot ténylegesen kezelő 

foglalkoztatott gondoskodni köteles. A törlést az adatgazda, valamint az adatvédelmi tisztviselő 

bármikor jogosult ellenőrizni. 

A KIFÜ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készít, melyet honlapján nyilvánossá tesz.  

3 ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  

Az érintettnek joga van arra, hogy a KIFÜ által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos 

információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart 

nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az érintett az 

adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a KIFÜ részére és az igényelt 

adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a KIFÜ, szóbeli 

tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.  

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:  

- kezelt adatok körének meghatározása,  
- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, 
- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek 

továbbításra a későbbiekben, 



 

- adatforrás megjelölése. 
 

KIFÜ a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja 

az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást 

úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az 

Adatkezelő az érintett rendelkezésére.  

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem 

ért egyet úgy a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, illetve a Hatóság vagy az illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 

Az érintett kérelmére a KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban 

megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által 

megjelölt tartalommal, továbbá minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, 

akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KIFÜ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- KIFÜ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy KIFÜ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 

KIFÜ az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett kérésére a KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a KIFÜ gyűjtötte vagy 
más módon kezelte;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja;  

c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs 
jogszerű ok az adatkezelésre,  

d) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő 
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik,  

e) a személyes adatokat a KIFÜ jogellenesen kezeli; 
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 



 

Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
b)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban 

felhasználhassa a KIFÜ rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és 

különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a 

jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.) 

Az érintett a rá vonatkozó, a KIFÜ rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes 

adatokat: 

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag 

megvalósítható a KIFÜ rendszerében. 

KIFÜ az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem 

alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy 

valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében 

megadja a következő adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő be tudja azonosítani az igénylőt a 

rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, születési név, lakcím, születési dátum, 

telefonszám, email cím, ez utóbbi két adat megadása akkor kötelező, ha azokat az igénylő lapon is 

feltüntette vagy egyéb módon KIFÜ rendelkezésére bocsátotta (pl. hírlevél feliratkozás). Az érintett e 

jog keretében a név, születési név, email cím, telefonszám, lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. 

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a KIFÜ rendszereiből való törlésével, ezért az 

érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja KIFÜ szolgáltatását. 

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor írásban tiltakozhat személyes adatainak 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a 

rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a KIFÜ. 

Kérelem teljesítésének határideje 

KIFÜ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, 

de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével KIFÜ a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 

tájékoztatást a KIFÜ elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri. 



 

Jogorvoslathoz való jog  

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a KIFÜ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, akkor  

 panaszt nyújthat be a Hatósághoz  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,  

honlap: www.naih.hu), vagy  

 lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a KIFÜ székhelye szerint illetékes törvényszéknél 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A KIFÜ 
székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budapest, 2020.április 02.  
 
A tájékoztató a NAIH címének változása miatt módosult 2020.10.14-én. 
A tájékoztató a NAIH címének változása miatt módosult 2020.10.30-án. 
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