ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a ROP21 – Élménypedagógia Sulimagazinokkal programban való részvételi igényt felmérő
oldalán megvalósuló adatkezelésekről
Kedves Partnerünk!
Honlapunk használata során, a programba való jelentkezés kapcsán Ön egyes személyes adatait is
átadja részünkre, mint adatkezelő részére. Társaságunk kötelezettséget vállal a jelen adatkezelési
tájékoztatóban, valamint az hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak betartására.
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Cégnév: ”GRAPH-ART” Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Cégjegyzékszám: 09-09-006462
Adószám: 11793746-2-09
Telefon: +36 52 521 360
E-Mail: graphart@graphart.hu
2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes
adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük 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. A
különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály
lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Egyes adatkezelési tevékenységek (tájékoztatás a Rendelet 13. cikk alapján)
2.1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés
Az
adatkezelés Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket
megnevezése:
megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, emailben, chatfunkción keresztül).
A chatfunkción keresztül történő kommunikáció ügyfélszolgálati
időben (munkaidőben) élő kapcsolat révén valósul meg, azon kívül
e-mail küldésével és arra történő válaszadással valósul meg.
Az adatkezelés jogszabályi Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes
háttere:
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 a Tanács (EU)
2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés célja:

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adat kezelésének célja az, hogy az Adatkezelő tájékoztatást
nyújtson az érdeklődőknek a ROP21-ben való részvétel részleteiről,
feltételeiről, a program működéséről, illetve az érintett érdeklődő által
feltett bármilyen kérdés kapcsán.
A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy
telefonszám) megadása szükséges. Az adatkezelés esetlegesen
kiterjedhet az Ön üzenetében foglalt személyes adatokra is.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a
tájékoztatást kérő tartozik felelősséggel.
A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb hat hónapig
tároljuk az élő kapcsolatos chatfunkció kivételével, de bármikor
lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes
adatok törlését kérni.

2.2. A programban való részvételi igény jelzésével (előjelentkezéssel) kapcsolatos adatkezelés
Az
adatkezelés Az Adatkezelő az általa üzemeltetett igényfelmérőoldal révén
megnevezése:
tudomást szerez azokról, akik a ROP21 programban részt kívánnak
venni amennyiben az egyéb részvételi feltételeket teljesíteni tudják,
azoknak megfelelnek.
Az adatkezelés jogszabályi Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
háttere:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja a részvételi igény regisztrációja,
nyilvántartása további tájékoztatások megküldése érdekében.
A kezelt adatok köre:
A jelentkező keresztneve, e-mail címe, érdeklődési területe aszerint,
hogy Ön pedagógus vagy más okból érdeklődik a program iránt.
Az adatkezelés időtartama:
A jelentkezés során megadott adatok törlését Ön bármikor jogosult
kérni.
Az Adatkezelő legkésőbb 2021. december 31. napján törli azoknak
az adatait, akik bármely okból nem vesznek részt a 2021.
szeptemberben induló ROP21 programban.
2.3. A programra való regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Az
adatkezelés Az Adatkezelő az előjelentkezettek számára a megadott e-mail címre
megnevezése:
regisztrációs lapot küld meg, amely alapján előzetesen felmérheti,
mely jelentkezők tudják a részvételi feltételeket teljesíteni, azoknak
megfelelni.
Az adatkezelés jogszabályi Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
háttere:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja a részvételi igény regisztrációja,
nyilvántartása további tájékoztatások megküldése érdekében.
A kezelt adatok köre:
A regisztráló neve, oktatási intézmény, ahol dolgozik, tanított
osztálya, tanított tantárgya, e-mail címe.
Amennyiben a regisztráció során további személyek adatait is az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátják (ideértve a részvételi szándék
jelzése, a részvételi feltételek teljesülésének igazolása érdekében
való adatátadást is), a rendelkezésre bocsátás (adatátadás)
jogszerűségéért az adatot az Adatkezelő részére átadó személy kell,
hogy szavatosságot vállaljon.
Az adatkezelés időtartama:
A regisztráció során megadott adatok törlését Ön bármikor jogosult
kérni.
Az Adatkezelő legkésőbb 2021. december 31. napján törli azoknak
az adatait, akik bármely okból nem vesznek részt a 2021.
szeptemberben induló ROP21 programban.

2.4. A kiválasztás feltételeivel és a programban való részvételről való döntéssel kapcsolatos
adatkezelés
Az
adatkezelés Az Adatkezelő a 2.3. pont szerint regisztráló személyek részére az
megnevezése:
általuk megadott e-mail címre megküldi a szükséges információkat,
tájékoztatásokat, dokumentumokat, illetve értesíti őket arról, hogy
megfelelnek-e részvételi feltételeknek.
Az Adatkezelő a termékeit értékesítő gazdasági társaságtól
személyes adatokat nem tartalmazó adatokat kér(het) a kiválasztási
folyamat során.
Az adatkezelés jogszabályi Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
háttere:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a kiválasztás során további személyek adatait is az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátják (ideértve a részvételi szándék
jelzése, a részvételi feltételek teljesülésének igazolása érdekében
való adatátadást is), a rendelkezésre bocsátás (adatátadás)
jogszerűségéért az adatot az Adatkezelő részére átadó személy kell,
hogy szavatosságot vállaljon.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja a programban résztvevő oktatási
intézmények kiválasztása az előre meghatározott feltételek szerint.
A kezelt adatok köre:
A 2.3. pontban megadott adatokkal egyezően.
Az adatkezelés időtartama:
A kiválasztás során megadott adatok törlését Ön bármikor jogosult
kérni.
Az Adatkezelő legkésőbb 2021. december 31. napján törli azoknak
az adatait, akik bármely okból nem vesznek részt a 2021.
szeptemberben induló ROP21 programban.
2.5. A programban való részvétel során felmerülő adatkezelés
Az
adatkezelés Az Adatkezelő a résztvevő pedagógusok és osztályok számára az
megnevezése:
együttműködés
keretében
biztosít
számos
lehetőséget,
kedvezményt (ideértve versenyeken való részvételt, tanulói melléklet
és méltányossági darabszámok biztosítását is) biztosít.
A résztvevők számára létrehozott zártkörű Facebook-csoportra a
szolgáltató szabályzata érvényes.
Az adatkezelés jogszabályi Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
háttere:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontjával összhangban a létrejött együttműködés mint szerződés
teljesítése.
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő által az együttműködés keretében vállaltak
biztosítása..
A kezelt adatok köre:
A résztvevő pedagógus neve, e-mail címe, a részére biztosított
letöltési kód.
Címzett:
A biztosított anyagok kézbesítését az oktatási intézményekbe az
Adatkezelő termékeinek terjesztését végző Graph-Ker. Kft. (4027
Debrecen, Böszörményi út 6.; e-mail: graphker@graphker.hu) mint
adatfeldolgozó végzi.
Az adatkezelés időtartama:
Az együttműködésre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő
legkésőbb 2022. december 31. napján törli, azonban az adózási
bizonylatokra 5 adóévi megőrzési kötelezettsége áll fenn.
2.6. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak

megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet
(mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő),
amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény
kizárja.
3. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatokat védje 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.
A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a
regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén
megfelelően frissíteni.
4. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.
Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az
Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha
bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő,
kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).
Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez
való jog:

Ön
az
adatkezelés
időtartamán
belül
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül
írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról,
időtartamáról,
továbbá
–
amennyiben az adatok továbbítására is sor került
– arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat,
illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon
személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk
(1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal,

az adatok helyesbítéséhez való jog:

az adatok törléséhez való jog:

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való
jog:

másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő
jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat
felszámolni;
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti,
hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az
Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1
hónapon belül eleget tesz;
Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az
Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget
élvező
jogszerű
ok
az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására,
illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő
jogosult a személyes adatok további kezelésére
(így például a számlázással összefüggésben).
Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön
adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való
jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási
tevékenységet
végző
adatfeldolgozói
vonatkozásában érvényesíti;
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az
adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike
alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával,
vagy
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az

az adathordozhatósághoz való jog:

a tiltakozás joga:

Unió,
illetve
valamely
tagállam
fontos
közérdekéből lehet kezelni.
mivel az Adatkezelő nem végez automatizált
adatkezelést, az Ön joga arra, hogy
hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött
szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja vagy egy
másik
adatkezelőnek
való
továbbítsa
(továbbíttassa), nem alkalmazható;
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése
ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához
vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve
az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben
(alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok
fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik. Az
Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1
hónapon
belül
megvizsgálja,
annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó
uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények
megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók
végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári
jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt
tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén,
vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat.
Hatályba lépése: 2021. május 3.

