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Adatkezelési tájékoztató 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzékébe történő felvételhez 

kapcsolódó adatkezelésekhez 

1. Az adatkezelő megnevezése: 

Győri Akkreditált Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) 

Székhely: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. 

Postacím: 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. 

E-mail cím: info@gyorivizsgakozpont.hu 

Képviseli: Győrfi Lászlóné vizsgaközpont vezető  

Telefon: +36 30 375 8515, +36 20 357 6365 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Visztricz Petra 

Telefon: +36 20 260 8232  

E-mail: dpo@gyoriszc.hu 

2. Az adatkezelés célja 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont által ellátott közfeladatokkal és a működési feltételeinek 

biztosításával összefüggésben a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvény (továbbiakban 

Szkt.) által meghatározott szakmai/képesítő vizsga Jegyzői névjegyzékébe történő felvétel 

és részvétel.  

3. Az adatkezelés jogalapja 

A névjegyzékbe kerülés kapcsán az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés a Győri Akkreditált 

Vizsgaközpont közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a 

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 93. § (3) és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.). 274. §.  

A névjegyzékbe való felvétel pályázatában a pályázó által az önéletrajzában és a pályázat 

mellékletében megadott személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján 

az Ön hozzájárulásán alapul. 

4. A kezelt személyes adatok forrása 

A Győri Akkreditált Vizsgaközpont a szakmai/képesítő vizsga Jegyzői névjegyzékébe 

jelentkező pályázókkal összefüggő személyes adatokat a vele szerződő féltől szerzi be. 

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

A névjegyzék egy részének közzététele a http://gyorivizsgakozpont.hu/ oldalon történik.  

A Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltató: 

GYŐR.NET KFT. (székhely: 9024 Győr, Közép u. 16.) 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
mailto:info@gyorivizsgakozpont.hu
mailto:dpo@gyoriszc.hu
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6. A személyes adatok tárolásának ideje 

Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat a Győri Akkreditált Vizsgaközpont a közfeladatot 

ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja és az 

iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, 

illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli. A Győri Akkreditált Vizsgaközpont a 

szerződésben szereplő személyes adatokat a tárgyévet követően számított 8 évig őrzi meg 

az Sztv. előírásai szerint. Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt 

adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok 

kivételével a Győri Akkreditált Vizsgaközpont az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a 

levéltárba adással a személyes adatok kezelése a Győri Akkreditált Vizsgaközpontnál 

megszűnik. A pályázattal összefüggő hozzájáruláson alapuló adatait a pályázó 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

7. Az érintett jogai 

7.1 Hozzáférési jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 

kapjon: 

- adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról 

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ 

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket 

- 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 

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen. 

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló díjat számíthat fel. 

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az 

Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy 

személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő 

betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

7.2. Helyesbítéshez való jog 

Kérésére Adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat 

pontosságát, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

7.3. Törléshez való jog 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez 

való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében 

végzett, vagy a Győri Akkreditált Vizsgaközpont közérdekű feladatainak végrehajtásához az 

adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok 

integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban 

nem teljesíthető. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Győri Akkreditált 

Vizsgaközpont az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által 

megadott elérhetőségen keresztül értesíti. 

7.4. Elfeledéshez való jog 

Törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, 

aki esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.  

7.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy 

jogellenes az adatkezelés, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk 

a továbbiakban a megadott személyes adatokra. 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Önre vonatkozó, megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek. 

7.7. Reagálás a kérelmekre 

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – 

tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha kérelmét nem teljesítjük, 

döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

7.8. A tiltakozáshoz való jog  

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
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Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.9. Jogérvényesítés 

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók 

információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és 

határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági 

igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz 

megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése 

érdekében. 

8. Jogorvoslat 

Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet 

rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti. 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett az Infotv. 52. § alapján a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az 

Infotv. 22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második 

Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – 

a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

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

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A törvényszékek felsorolása 

és elérhetősége az alábbi linken megtekinthető: www.birosag.hu/torvenyszekek  

http://www.gyorivizsgakozpont.hu/
http://www.birosag.hu/torvenyszekek

