Az Élet-Öröm Programok és az Ikigai Business Education
adatkezelési tájékoztatója
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő székhelye:

Élet-Öröm Programok Korlátolt Felelősségű Társaság, Fejes János egyéni
vállalkozó, Fejesné Schubert Andrea Katalin egyéni vállalkozó, mint közös
adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő)
1239 Budapest, Szitás u. 130./2A

Az adatkezelő
képviselője:

Fejes János

Az adatkezelő
elérhetősége:

E-mail: info@eletoromprogramok.com
Telefon: 06 30 6032002

Az adatkezelés tárgya:

Kapcsolattartás a „Kapcsolat” fülön, egyéb mezőben vagy jelen tájékoztatóban
rögzített elérhetőségi adatok

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az érdeklődő, vagy adott esetben megrendelő, képzésben
részt vevő személy azonosítása annak érdekében, hogy az Adatkezelő felvehesse
vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában.

A kezelt adatok köre:

Az érintett a megkereséssel fakultatív módon az adatkezelők rendelkezésére
bocsátja e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly módon, hogy a
megkeresését értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által
Adatkezelők részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.

Az érintettek köre:

Az adatkezelőkkel kapcsolatba lépő természetes személyek

Az adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett adja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

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 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a
Adatkezelők jogos érdeke: az adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az
érintett kapcsolatfelvételhez szükséges adatait az érintett által kezdeményezett
kommunikáció során felhasználja.
Adatkezelő mérlegelést folytatott le a szemben álló felek érdekeit illetően,
melynek eredménye, hogy az adatkezelő jogos érdekei erősebbek az érintettek
érdekeinél, illetve az adatkezelés arányosan korlátozza az érintett jogait és
szabadságait.

Az adatkezelés
időtartama:

A megkeresésre történő válaszadásig, folytonos kommunikáció (levélváltás) esetén
pedig a kommunikáció véglegesítéséig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól
számított 14 naptári napig.

Az adatkezelés tárgya:

Eseményre történő regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések:
Adatkezelő különböző orientáltságú (pl. életvezetési) konzultációs, illetve képzési
tevékenységet folytat, melyeket személyesen vagy online módon, zárt keretek
között tart meg a magánszemély-jelentkezők számára, egyénileg vagy
csoportosan. Adatkezelő esetenként ingyenes nyílt napot tart. Ezen eseményekre
az érdeklődőknek különböző regisztrációs ív kitöltésével van módjuk jelentkezni.
Az események irányultsága, illetve terjedelme az ív címéből és leírásából
egyértelműen kideríthető.

Az adatkezelés célja:

Eseményen való részvétel érdekében a szükséges személyes adatok felvétele
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A kezelt adatok köre:

Név (kereszt- és vezetéknél), e-mail cím, telefonszám, egyéb, az érintett személyes
adataira levonható következtetés (pl. az érintett számára a teljesítésre megfelelő
időpont). Amennyiben az érintett jogi személy képviseletében lép fel, úgy ezen jogi
személy neve és egyéb adata is a kezelt adatok közé sorolható, de csak az érintettel
összefüggésben.

Az érintettek köre:

Eseményre jelentkező természetes személyek

Az adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett adja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti: az érintett hozzájárulása,
melynek megadására a jelentkezés online felületén kerül sor.

Az adatkezelés
időtartama:

Az esemény teljeskörű megvalósulása, ideértve az ehhez fűződő elszámolási,
számviteli, könyvelési kötelezettségek fennállásának időtartamát is.

Az adatkezelés tárgya:

Hírlevélre történő feliratkozással megvalósuló adatkezelések:
Adatkezelő adott esetben lehetőséget ad arra, hogy az érintett feliratkozzon a
hírlevelére. A szóban forgó hírlevél a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) szerinti reklám
megküldésére irányul.

Az adatkezelés célja:

Feliratkozás hírlevélre

A kezelt adatok köre:

Az érintett neve és e-mail címe, illetve a képzésre történő jelentkezéssel megadott
adatok (lásd: következő fejezet).

Az érintettek köre:

Adatkezelő hírlevelére feliratkozó természetes személyek

Az adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett adja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés
időtartama:
Az adatkezelés tárgya:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti: az érintett hozzájárulása, az
érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását az íven szereplő jelölőnégyzet
kipipálásával adja meg Adatkezelő részére. A hozzájáruló nyilatkozat megadásával
az érintett megadja nevét is a Grt. 6. § (2) bekezdésnek megfelelően.
Az érintett kérésére történő törlésig.

Képzésre történő jelentkezéssel, valamint képzési szerződés megkötésével és
teljesítésével megvalósuló adatkezelések:
Adatkezelő online felületein ad lehetőséget az érintettek számára, hogy
jelentkezzenek az Adatkezelő által szervezett és lefolytatott képzésekre. A felületemailen keresztül továbbítja a felvett személyes adatokat Adatkezelő részére. Ezen
adatokat felhasználva Adatkezelő előkészíti az egyes érintettekkel megkötendő
képzési szerződést. Mivel az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony
létrejöttéhez írásban történő szerződéskötés szükséges, az adatkezelő elsősorban
papír alapon őrzi meg a szerződéseket az őt megillető példányban. Ezeket a
nyilvánosságtól elzártan kezeli.

Az adatkezelés célja:

A képzés lebonyolítása, valamint releváns dokumentumok előkészítése

A kezelt adatok köre:

Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) „A
felnőttképző adatkezelés” címe alatt rögzített rendelkezéseknek megfelelően
köteles nyilvántartani és kezelni az alábbi adatokat:
a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és
utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve) és az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
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ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és
idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési
hitellel kapcsolatosak.
A fentieken felül Adatkezelő kezeli az érintett e-mail címét, telefonszámát, annak
módját, hogy az érintett miként értesült az Adatkezelőről (pl. FB hirdetés), illetve
az érintett által választott képzés-modulokkal összefüggő információkat.
Adatkezelő kezeli az egyes, kedvezményekkel összefüggő személyes adatokat:
alumni tagi minőség, páros jelentkezés ténye, főállású anyagként, vagy nappali
tagozatos felsőoktatási hallgatóként való jelentkezés.
Az érintetti magánéletével összefüggő adatok, melyeket Adatkezelő az életvezetési
tanácsadói tevékenységével összhangban, szigorúan bizalmas jelleggel kezel. Ezen
adatok különösen, de nem kizárólag a következők: az érintett hivatásával, valamint
karrierjével összefüggő ismeretek, az érintett emberi kapcsolataival, pénzügyeivel,
gazdasági körülményeivel összefüggő ismeretek, valamint az érintett testképével
kapcsolatos adatok.
Jogi személy képviseletében fellépő ügyfél esetén a jogi személy képviselőjének,
valamint kapcsolattartójának kereszt- és vezetékneve, telefonszáma, e-mail címe,
illetőleg adott esetben titulusa, beosztása.
Az érintettek köre:

Képzésben részt vevő természetes személyek.

Az adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett adja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti: az adatkezelés az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Fktv. 21. §-ában
rögzítettek írják elő Adatkezelő kötelezettségét az adatkezeléshez.
A fenti jogi kötelezettséggel összefüggő adatokon felül Adatkezelő a GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli a képzési
dokumentumok előkészítéséhez használt adatokat. A hozzájárulás megadására a
jelentkezéssel egyidejűleg, jelölőnégyzet bepipálásával van mód.

Az adatkezelés
időtartama:

A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.
Az elektronikusan, szerkeszthető formában előkészített szerződéstervezeteket a
szerződéskötés után adatkezelő legkésőbb 30 naptári napon belül törli.

Az adatkezelés tárgya:

Számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelések és
adattovábbítás:
Adatkezelő és az érintett közötti megállapodással egy polgári jogi jogviszony jön
létre, mely keretében Adatkezelő a megbízás szerződésszerű teljesítésére, érintett
pedig az ellenszolgáltatás megfizetésére vállalnak kötelezettséget. Ebből fakadóan
Adatkezelő számára számla adási kötelezettség is keletkezik, melyeket a megfelelő
tartalommal köteles kiállítani. A számla kötelező adattartamáról az Általános
Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 169. § szakasza
rendelkezik. Mivel Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá
tartozó gazdálkodónak minősül, köteles annak megfelelően gondoskodni a
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséről, a beszámolója
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összeállításáról, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvek, az azokra épített
szabályok betartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a
könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket teljesüléséről. Mindezek
teljesítésére adatkezelő tevékenysége során könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, azaz számlát állít ki, az üzleti évről
készített beszámolót, üzleti jelentést, azokat alátámasztó leltárt, értékelést,
főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet készít, vagy más, a törvény követelményeinek
megfelelő nyilvántartást, illetőleg analitikus, valamint részletező nyilvántartásokat
vezet. Adatkezelő ezeket a bizonylatokat az irányadó belső szabályzatainak,
valamint a hivatkozott jogszabálynak megfelelően papír alapon és/vagy
elektronikusan állítja ki.
Az adatkezelés célja:

Számviteli kötelezettségek teljesítése

A kezelt adatok köre:

Kereszt- és vezetéknév, adóazonosító jel, cím (székhely, tartózkodási hely, lakhely,
levelezési cím), egyéb kötelező számlázási adatok (pl. értékesített szolgáltatás
megnevezése, mennyisége).

Az érintettek köre:

Képzésben részt vevő természetes személyek

Az adatok forrása:

A személyes adatokat az érintett vagy az érintett részvételét finanszírozó jogi
személy adja meg.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti: az adatkezelés az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az ÁFA törvény 169. §-ában
rögzítettek írják elő Adatkezelő kötelezettségét az adatkezeléshez.

Az adattovábbítás célja:

Az Adatkezelő számára a könyvelést egy külső cég végzi, mely így szintúgy
adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő ezen külső cég számára továbbítja a vele
jogviszonyba lépő természetes személyek számára nyújtott szolgáltatás teljesítése
eredményeként adott számlákat, bizonylatokat a vonatkozó törvények
rendelkezéseinek való megfelelés céljából. Jelen adattovábbítás címzettje a LevOrg Bt. (székhely: 1213 Budapest, Királyhágó u 31.).

Az adatkezelés
időtartama:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. tv.) 47. § (3)
bekezdése alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - az
adózó adatkezelőnek a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához
való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári
évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

Az adatkezelés tárgya:

Sütik által megvalósított adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, vagy
automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.

A sütik listája:

Harmadik féltől származó süti. A webhely- és
alkalmazástulajdonosokat
segíti
a
szolgáltatásaik
használatának megismerésében. Az alkalmazott sütik
segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a
webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból
anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a
Google számára. A „_ga” süti a Google Analytics által
használt fő süti, mely lehetővé teszi a szolgáltatások
számára, hogy megkülönböztessék egymástól a
felhasználókat. 2 évig érvényes. Minden olyan webhely
használja, amely igénybe veszi a Google Analytics
szolgáltatást

Google Analytics
sütijei: „_ga”
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A kezelt adatok köre:

Facebook pixel
sütijei:

Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót
tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a
konverzió hatékonyságának mérésére szolgál.

_fbp, _fbc

A Facebook sütije. A Facebook egy sor olyan reklámtermék
szállítására használja, mint például valós idejű ajánlattétel
harmadik fél hirdetőitől. 3 hónapig tárolja az adatot.

Session ID

A felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik
biztonságáért felel, 2 hétig tárolja az adatokat.

csrftoken

A süti funkciója, hogy segítsen megakadályozni a helyszíni
kérelem-hamisítás (Cross-site Request Forgery, vagy CSRF)
támadásokat. 1 évig tárolja az adatokat.

Az alkalmazott sütik igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat
kezelnek.

Az érintettek köre:

Az Adatkezelő honlapjának felhasználója.

Az adatok forrása:

Az Adatkezelő honlapján telepített technikai megoldások.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés
időtartama:
Az érintett jogai:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott
hozzájárulás. A hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon
megjelenített módokon lehet megadni.
A sütik listájában feltűntetett időtartamok.

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető
adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre
nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint konkretizálja, hogy miképp érvényesíthetők
az adatkezelés során.
Az érintettnek joga van arra, hogy:
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettnek joga
van arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatokat az érintett (a kezelés
időtartama alatt) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja.
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: az érintettet megilleti a jog, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f)
pontjai szerinti jogalap mentén valósulnak meg. Ebben az esetben Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést 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.
- ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:
az érintett általános jelleggel 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.
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az
érintettnek bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni Adatkezelőtől az adatai
kezelésével kapcsolatban. Jelen dokumentum is az érintett tájékoztatását, végső
soron az átlátható adatkezelést biztosítja.
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: amennyiben az érintett
előzetesen hozzájárult az adatok nyilvánosságra hozatalához, de utólag visszavonja
a hozzájárulását, akkor Adatkezelő megszűnteti vagy megelőzi az adatok
nyilvánosságra hozatalát.
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- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
- az adatkezelés korlátozását kérje: Adatkezelő a GDPR 18. cikkében szerepelő
feltételek valamelyikének teljesülése esetén az érintett ilyen irányú kérésére az
érintettről tárolt személyes adatokat megjelöli, a jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.
- az elfeledtetés jogával éljen: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében
szereplő feltételek valamelyike fennáll. Adatkezelő ilyen irányú kérelem érkezése
esetén megvizsgálja, hogy fennállnak-e a törlés teljesítésének jogszabályi
feltételei, illetőleg, hogy nincsenek-e olyan – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében
szereplő okok, amelyekre hivatkozva az adatkezelés szükséges.
Az érintetti jogok érvényesítésére az Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (email: info@eletoromprogramok.hu) szolgál; erre a címre kell elküldeni
(elektronikus úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést, melyet
Adatkezelő a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kezel.
Biztonsági intézkedések
általános leírása:

Profilalkotás:
Jogorvoslat:

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat,
valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni
védelem.
Akár papíron, akár elektronikusan kerül kiállításra valamely, személyes adatokat
tartalmazó adathordozó (pl. magánokirat, számla stb.), Adatkezelő azt/azokat
zártan, az illetéktelen hozzáféréstől elkülönítetten kezeli.
Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye
szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek
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