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Adatkezelési tájékoztató természetes személy részére

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a lenti táblázatban meghatározott jogcímen kezeli.  Az Ön
személyes adatainak címzettje a
z Adatkezelő, illetve az Adatkezelő adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés
megszűnését  követő  5  év;  a  törlésre  az  adattárolási  idő leteltét  követő  30  napon belül  kerül  sor.
Amennyiben  az  Adatkezelő  az  Ön  részére  számlát  állít  ki,  úgy  a  számlán  szereplő  adatok
nyilvántartásának határideje a számviteli- és adójogszabályok az irányadóak.

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek:
 számviteli  és adózási célból  az Adatkezelő által megbízott könyvelő irodának:Lutter Hilda

(székhely: 4501 Kemecse, Árpád utca 20)
 Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer

Ön a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint hozzájárulását adja ahhoz,  hogy az Adatkezelő az Ön
személyes adatait kezelje. Ennek alapján Önnek joga van 

 kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
 az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni, 
 jogszabályban meghatározott esetekben az adathordozhatósághoz, 
 tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve 
 az  adatkezelési  hozzájárulását  bármely időpontban ingyenesen visszavonni.  A visszavonás

nem érinti  a  hozzájárulás visszavonása előtt  már végrehajtott  adatkezelés jogszerűségét.  A
visszavonást  Ön  postai  vagy  elektronikus  úton  is  kezdeményezheti  a
excellencehungary@gmail.com e-mail címen.

Önnek  joga  van  a  felügyeleti  hatósághoz  panaszt  benyújtani  (Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóság,  http://naih.hu,  telefonszám:  +36  (1)  391-1400,  postacím:  1530
Budapest,  Pf.:  5.,  e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu).  Amennyiben  Ön  külföldi  állampolgár,  úgy  a
lakhelye szerinti  felügyeleti hatóságnál  is  panaszt tehet.  Jogai  megsértése esetén Ön bírósághoz is
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár  el.  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz
fordulna panaszával, keresse meg az Adatkezelőt!

A teljes körű adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, azonban a szerződést kötő 
személyek beazonosítása feltétele a szerződés létrejöttének. 

Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

AZ ÉRINTETT ADATAI

Név Születési név:

Lakcím: Születési hely, idő:

Adóazonosító jel: Telefonszám:

E-mail cím: Oktatási azonosító:
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Legmagasabb iskolai végzettség:

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatkezelő neve, székhelye Excellence Hungary Kft., 4028 Debrecen, 
Kassai út 50 mfsz 2.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség) Bertalan Edina, 0620/215-4800

Az adatkezelő honlapja http:excellencehungary.hu

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja, jogcíme szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás / 
jogi kötelezettség teljesítése / az Adatkezelő 
jogos érdeke: 
………………………………………….

A személyes adatok címzettje(i) az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelő
könyvelője, Felnőttképzési Adatszolgáltatási
Rendszer

Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím) az Adatkezelő könyvelője: Lutter Hilda 
(székhely: 4501 Kemecse Árpád utca 20)

Adattovábbítás ténye, címzettje az Adatkezelő könyvelője, Felnőttképzési 
Adatszolgáltatási Rendszer jogszabályi köte-
lezettség teljesítése céljából

A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képvi-
selői minőségének fennállását követő 5 évig,
valamint a vonatkozó jogszabályban előírt 
határidőig

További információ

A személyes adataim fenti jogcímen történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vet-
tem. Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelel-
nek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, min-
den külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

…., ….

………………………………………….. 

       (az érintett aláírása)
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