
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Természetes személy jogairól személyes adatai kezelésének vonatkozásában 

 
 
 
BEVEZETÉS 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 
rendelete, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az Adatkezelőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
előzetes tájékoztatást nyújtsanak, valamint elősegítsék az érintettek jogainak a gyakorlását.  
 
Ez a tájékoztató e jogszabályi kötelezettségen alapul. Időbeli hatálya 2018. május 25-től 
visszavonásig tart. 
 
 
ADATKEZELŐ 
 
Cégnév: Antares Csoport Humánerőforrás-fejlesztő Kft.  
Székhely: 1084 Budapest, Fecske u. 38. 1.2.  
Cégjegyzékszám: 01-09-922167 
Adószám: 14833683-2-42  
E-mail cím: info@antarescsoport.hu  
Honlap: www.antarescsoport.hu és www.szervezetita.hu 
Továbbiakban: Társaság 
 
 
ADATFELDOLGOZÓ 
 
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell 
az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, ezért ennek megfelelően a 
következő tájékoztatást adjuk:  
 
Adatfeldolgozók köre 

• Tárhely-szolgáltatás: Web-Server Kft. 4025 Debrecen. Pásti u. 2. 1/15. http://web-
server.hu/ 

• Könyvelés: Vito Plusz Kft. 2451 Ercsi, Liszt Ferenc u. 2. 

• Antal Sándor EV 04304904 
 
A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókkal írásos megállapodással rendelkezik, mely 
megfelelő technikai és jogi garanciákat biztosít az átadott adatok feldolgozásának 
vonatkozásában. 
 
  



SZERZŐDÉSHEZ, MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, 
üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, alvállalkozóként szerződött 
természetes személy személyes adatait.  
 
A kezelt személyes adatok köre:  

• név 

• születési név 

• születési idő, hely  

• anyja neve 

• lakcíme 

• telefonszám 

• e-mail cím 

• legmagasabb iskolai végzettség 

• oktatási azonosító 
 
A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, 
ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.  
 
Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek 
minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintettek 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  
 
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, 
üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, alvállalkozóként szerződött 
jogi személy természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait. 
 
A kezelt személyes adatok köre:  

• a természetes személy neve 

• telefonszáma 

• e-mail címe 
 
A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, 
ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.  
 
A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.  
 
 
KÉPZÉSEK JELENTKEZŐINEK/RÉSZTVEVŐINEK ADATKEZELÉSE 
 
A képzéseinkre regisztráló természetes személyeknek a regisztrációt megelőzően 
lehetőségük van a Társaság adatkezelési tájékoztatójának a megismerésére. A regisztrációval 
hozzájárulásukat adják a személyes adataik kezeléséhez.  
 
A kezelhető személyes adatok köre: 

• a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),  

• születési neve 



• anyja neve 

• születési helye, ideje 

• lakcíme 

• e-mail címe 

• telefonszáma 

• végzettsége 

• oktatási azonosító 
 
A személyes adatok kezelésének célja: képzési szolgáltatás nyújtása.  
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  
 
A Társaság a képzési szolgáltatás teljesítése során igénybe vett alvállalkozókkal írásos 
megállapodást köt, mely megfelelő technikai és jogi garanciákat biztosít az átadott adatok 
feldolgozásának vonatkozásában. 
 
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállása alatt és 
azt követően 5 év, vagy ha a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés ettől eltérően 
rendelkezik, akkor az abban foglaltaknak megfelelően illetve az érintett hozzájárulása 
visszavonásáig (törlési kérelméig), kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.  
 
 
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJAIN 
 
A Társaság antarescsoport.hu és szervezetiTA.hu címen honlapot üzemeltet. A honlap 
látogatása során a Látogató által kifejezetten megadott adatokon túl Társaság nem gyűjt 
személyes adatokat, amelyek által a felhasználó személyazonossága beazonosítható lenne.  

Honlapra való belépéssel, a honlap menüjének használatával, kilépéskor automatikusan 
generált adatok jönnek létre és ezeket a rendszer automatikusan gyűjti. Ezeket az adatokat 
személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő 
és a külső szolgáltatók férnek hozzá.  Az Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, 
statisztikák készítéséhez és hirdetéseinek eredményességéhez külső szolgáltató által 
biztosított programokat használ (Google Analytics, Google AdWords). A Honlapra tett 
látogatással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a fent nevezett külső szolgáltatók 
által biztosított programjain keresztül cookie-kat használjon, amelyek felhasználói egyedi 
azonosítókat tárolnak. 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, az esetleges visszaélésék 
megelőzése, a honlap forgalmának monitorozása, fejlesztése. 

A Látogató saját böngészőjében módosíthat a cookie-k beállításain, vagy le is tilthatja azokat. 
A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései 
menüpontban található meg ez a lehetőség. A Felhasználó letilthatja a Google cookie-
használatát a személyes fiókjához kapcsolódó Hirdetés beállítások alatt.  



Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 
13/A. § (3) bekezdése.  
 
 
KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK, ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG FACEBOOK OLDALÁN ÉS LINKEDIN 
OLDALÁN 
 
A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és 
LinkedIn oldalakat tart fenn.  
A Társaság Facebook és LinkedIn oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a 
Társaság nem kezeli.  
A látogatókra a Facebook és a LinkedIn Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 
 
 
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 
 
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele 
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt 
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján 
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet 
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a 
szervezettől függően az ellenőr aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.  
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 
8 év.  
 
 
HÍRLEVÉL/TUDÁSTÁR/KAPCSOLATFELVÉTEL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS  
 
Társaság honlapjain a látogatónak lehetősége van kapcsolatfelvételre, valamint a 
szervezetita.hu honlapján látogatónak lehetősége van regisztrációra Hírlevél szolgáltatásra, 
ill. a Tudástár al-oldal anyagainak megtekintésére az alábbi adatok megadásával: 
Vezetéknév 
Keresztnév 
E-mail cím.  
 
2018. május 25-től kezdődően a Társaság hírlevél/tudástár szolgáltatására regisztráló 
természetes személyeknek a regisztrációt megelőzően lehetőségük van a Társaság 
adatkezelési tájékoztatójának a megismerésére. A regisztrációval hozzájárulásukat adják a 
személyes adataik kezeléséhez.  
 
A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, 
vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását 



jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden a hírlevél szolgáltatáshoz megadott adatát 
töröljük, kivéve azokat, melyeket más jogcímen a Társaság jogosult továbbra is kezelni.  
 
A kezelhető személyes adatok köre:  

• a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév) 

• e-mail címe.  
 
A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai 
tárgyában.  
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.  
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 
 
AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓI 
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra 
feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított; változatlansága 
igazolható; a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.  
A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés ellen.  
 
A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
 
A Társaság az adatkezelés során  

• megőrzi o a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki 
erre jogosult;  

• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 
pontosságát és teljességét;  

• biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult 
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.  

 
Az adatok tárolása, kezelése un. adatbázis-szerver segítségével történik.  
 
 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  
 
Az érintett hozzáférési joga  
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott, kapcsolódó 
információkhoz hozzájusson.  
 
A helyesbítéshez való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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.  
 
A törléshez való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike 
fennáll.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a 
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség  
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a 
Társaság tájékoztatja e címzettekről.  
 
Az adathordozhatósághoz való jog  
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a 
Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
Adatkezelőnek továbbítsa.  
 
A tiltakozáshoz való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
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.  
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
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.  
 
Korlátozások  



Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést 
jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén.  
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)  
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a Rendeletet.  
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről.  
 
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, INTÉZKEDÉSEK 
 
Az érintettek kérelmüket előterjeszthetik  

• írásos formában a Társaság címére – 1084 Budapest, Fecske u. 38. 1.2.  

• elektronikus úton az office@antarescsoport.hu e-mail címünkre megküldve.  
 
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.  
Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez 
szükséges információk nyújtását kérheti.  
Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja, az erről szóló tájékoztatás 
tartalmazza a megtagadás jogalapját és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.  
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  
Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy 
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.  
 
Budapest , 2018. május 25.  
Antares Csoport Kft. 


