A Szegedi Szakképzési Centrum tájékoztatása a személyes adatok kezeléséről
a http://szakkepzesszeged.hu weboldalhoz és Szegedi Szakképzési Centrum közösségi
profiljaihoz kapcsolódóan
Szegedi Szakképzési Centrum (továbbiakban: Adatkezelő), az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 számú, Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban - az
alábbi tájékoztatást adja.
Az adatkezelő
Szegedi Szakképzési Centrum
Székhely: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Képviseli: a Centrum főigazgatója
Elérhetősége: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
Adatvédelmi tisztviselő
Dr. Rajda Szilvia
E-mail elérhetősége: szilvia.rajda@rajdaugyved.hu
Telefonos elérhetősége: +3630-330-3236
1.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma, e-mail címe valamint egy kapcsolati
űrlap, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot,
információt kérni a Centrum által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
1.1.

Az érintettek köre: a Centrummal kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.

1.2.
Az adatkezelés célja: Érintett megkeresésére tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás a
Szegedi Szakképzési Centrum jogszabályokban meghatározott feladatai keretében.
1.3.

Az adatkezelés jogalapja:
• Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelést a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) határozza meg.

1.4.
A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat
Érintett neve
Érintett e-mail címe

adatkezelés célja
Azonosítás, kapcsolattartás
Információ megadása, kapcsolattartás

1.5.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az információ megadását követően törli az
érintettel történő üzenetváltást, az információ megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat.
1.6.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

1.7.
Az Érintettek jogainak ismertetése:
Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az
adathordozhatósághoz.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

•
•

Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu

1.8.
Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Szegedi
Szakképzési Centrum által használt szerveren tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben
telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön
adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az tárhelyszolgáltató, (PC Trade Systems
Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság), mint adatfeldolgozó
fér hozzá.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett
személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.
2.

Hírlevélre történő regisztráció

A hírlevére történő regisztráció során Ön megadja e-mail címét. Az Ön által megadott
elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben
ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult.
Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal a hírlevélküldést.
Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő
a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Szegedi Szakképzési Centrum
kéretlen reklámüzenetet nem küld.
A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a http://www.szakkepzesszeged.hu honlapon
regisztrál, és a hozzájárulás megadása esetén a jelölőnégyzetet bejelöli.
Adatkezelő jogszabályi
feliratkozókról.

kötelezettségének

eleget

téve

adatbázist

vezet

a

hírlevélre

A hírlevélről Ön bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.
2.1.

Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére regisztrálók.

2.2.

Az adatkezelések célja:
• gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
• tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, eseményekről
• adatbázisban történő tárolás.

2.3.

Az adatkezelések jogalapja:
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni.
(Grt. 6. § (5) bekezdése).

2.4.
A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat
Érintett e-mail címe.
timestamp

2.5.

adatkezelés célja
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás
lehetővé tétele, kapcsolattartás.
hírlevélre való feliratkozás időpontja, a
hozzájárulás elfogadása

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

2.6.
Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig.
2.7.
A Hírlevélről való leiratkozás:
Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről.
Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes
adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Önt.
A fentieket Ön az alábbi módon tudja kezdeményezni:
• a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével.
• Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
• Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
2.8.
Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám
címzettjére azaz az érintettre vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő.
2.9.
Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag a Szegedi Szakképzési Centrum, mint
adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató: PC Trade Systems Informatikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) fér hozzá, és azokat az
adatfeldolgozó tárolja az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett
személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.
2.10. Az Érintettek jogainak ismertetése:
Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van
az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

•
•

Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu
3.

Az Adatkezelő által üzemeltetett http://szakkepzesszeged.hu weboldalon
alkalmazott cookie-k

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis
adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza.
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön
műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a
honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra
megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról
átnavigál egy másikra.
Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a
böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban
előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell
végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók
esetleg nem működnek.
Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során
elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el,
melyeket a következő oldalakon talál:
Chrome esetében:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Mozilla firefox esetében:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet explorer esetében:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Edge esetében:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Safari a Mac gép Safari alkalmazásában:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac
Az Adatkezelő által üzemeltetett alkalmazott cookie-k
A http://szakkepzesszeged.hu weboldalon úgynevezett ideiglenes munkamenet cookie-k és
állandó cookie-k kerülnek elhelyezésre.
Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k az érintett beazonosítására alkalmas adatot nem
tárolnak.
3.1.

Az adatkezelés jogalapja
• Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság
jogos érdeke, (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap). Adatkezelő az
érdekmérlegelési tesztet elvégezte. Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal
megfelelő működése, amelyet a munkamenet sütik alkalmazása nélkül nem tud
Önnek garantálni. A sütik alkalmazása nélkül a honlap egyes részei hibásan
jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat.
• Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az
adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

3.2.
Az érintettek köre: Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső
valamennyi érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.
3.3.
Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az
alábbiak szerint alakul:
cookie típusa
az adatkezelés célja
az adatkezelés
adatkezelés
a kezelt adatok
jogalapja
időtartama
köre
session cookie
a rendszer működésének
adatkezelő
A munkamenet
session id
biztosítása, felhasználói
jogos érdeke
végeztével, illetve a
munkamenet állapotát
böngésző
őrzi meg az oldal
bezárásával a
lekérések között.
munkamenet
cookie-k
automatikusan
törlődnek a
Felhasználó
számítógépéről.
timestamp
a cookie kezeléssel
érintett
………
Azt tárolja, hogy a
kapcsolatos nyilatkozat
hozzájárulása
Cookie kezelés
adatait tárolja
adatai
engedélyezve van.
kezeléséhez
searchkey
cookie

megjegyzi a felhasználó
weboldalon végzett egyes
kereséseit

érintett
hozzájárulása
adatai
kezeléséhez

3.4.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

4 hónap

A keresett szakma
kulcsszavak közül
az utolsó 3-at
tárolja

3.5.
Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik
kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai
alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
3.6.
A cookie-k az Ön eszközén kerülnek tárolásra.
Az Adatkezelő nem fér hozzá az Ön adataihoz, Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3.
személy részére.
4.

Közösségi oldalak

A Szegedi Szakképzési Centrum a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető
közösségi profillal rendelkezik:
https://www.facebook.com/szakkepzesszeged/
https://www.instagram.com/szakkepzesszeged/
https://www.youtube.com/channel/UCtNamY6FexJPxFLYceRyHuA
4.1.
Az érintettek köre: azon érintettek, aki regisztráltak a közösségi oldalon, és „lájkolták”,
követik az adatkezelő profiloldalát, bejegyzéseit, az Adatkezelő által megosztott tartalmakhoz
hozzászólnak, reagálnak, vagy azokat megosztják.
4.2.
Az adatkezelés célja: A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, programjainak
vagy Adatkezelő weboldalának a megosztása, illetve népszerűsítése.
4.3.

Az adatkezelés jogalapja:
• GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai
kezeléséhez az adott közösségi oldalon.

4.4.
A kezelt adatok köre és célja:
kezelt adat
érintett regisztrált neve,
érintett felhasználó nyilvános profilképe
egyéb, az érintett által a közösségi oldalon
megadott, megosztott nyilvános adatok

adatkezelés célja
Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

4.5.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az
érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása
vonatkozik.
4.6.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

4.7.
Az Érintettek jogainak ismertetése:
Ön a hozzájárulását a közösségi oldalon bármikor visszavonhatja a „nem tetszik”, követés
leállítás opció használatával, melyet követően a közösségi oldalakon keresztül a későbbiekben
nem kerül kapcsolatba az Adatkezelővel.

4.8.
Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem
emel ki.
5. Érintettek jogainak ismertetése
Érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes
tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása
előtt.
Az érintett hozzáférési joga
Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes
adatait.
Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:
• adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok
forrásáról,
• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
• és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
• az érintett személyes adatok kategóriáiról
• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának jogáról,
• adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról,
jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről,
• adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a
kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1
hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet
benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű, adatkezelő a
tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás
megadásáért.
Érintett helyesbítéshez való joga:
Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos
adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan
késedelem nélkül intézkedik.
Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat.
Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az
alábbiak esetén:
• amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő
ellenőrzi azt,
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását
kéri,
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
• amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
Érintett adathordozhatósághoz való joga:
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha:
• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Érintett tiltakozáshoz való joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
• közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési idők
Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,
a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő
tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Érintett jogainak biztosítása
Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó
minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

•
•

Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu

Adatfeldolgozó
Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:
Tárhelyszolgáltató:
Név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Cégjegyzékszám: 01 09 208294
Telefonszám: +36 62 310 020
E-mail: b2b@pctrade.hu

Jogorvoslati lehetőségek
Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

•
•

Postai úton: 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.
Elektronikus úton: foigazgato@szakkepzesszeged.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön
választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Név: Szegedi Törvényszék
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408
E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu
Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Kelt:
Szegedi Szakképzési Centrum

