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GDPR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. Az adatvédelmi alapelvek megváltoztatásának, és a jelen tájékoztató célja  

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület 

 

 tagjai, támogató tagjai,  

 

tovább-  

 azok a látogatók és vagy regisztrált felhasználók, akik az Adatkeze

GEOMATECH képzési anyagokat ingyenesen használják,  

 

magánszemélyek    

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket 

és az -  magára nézve 

tekint az általa üzemeltetett www.mdoe.hu

https://tananyag.mdoe.hu internetes portálok  

jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

LXXVII. törvény, a pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-szakvizsgáról, 

(XII.22.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

 General 

Data Protection Regulaion (GDPR)) .   

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

állapítja meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési 

tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások 

k nem 

vonatkoznak rá: 

minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy 

atok 

 

 

http://www.mdoe.hu/
http://www.mdoe.hu/
https://tananyag.mdoe.hu/
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követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, 

kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése, egyesületi tagok 

szolgáltatások nyújtása, GEOMATECH feladatok  regisztrált felhasználóinak nyilvántartása, 

egyesületi cél szerinti tevékenység ellátása. 

II.        

1. Az MDOE címe:    9700 Szombathely, Nádor u. 12.2.a. 

2. egyesulet@mdoe.hu  

3. nyilvántartási szám:  Szombathelyi Törvényszék 18-02-0200610, 

                                            ügyszám: 1800. Pk. 60.02 

4. adószám:    18745995-2-18 

5. képviseli:    Racskó Zsolt és Szekeres József elnökhelyettesek   

Az  

III. Fogalom meghatározások 

1. 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

 

2. : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

megsemmisítés; 

3. : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az a

vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

4. 

korlátozása céljából; 

http://www.mdoe.hu/
mailto:egyesulet@mdoe.hu
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5. 

adatokon végzik; 

6. : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

 

7. dattovábbítás  

 

8. yilvánosságra hozatal  

9. dattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges; 

10. datzárolás : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

 

11. datmegsemmisítés : az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

12. : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat v

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

 

13. 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 

meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 

megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez 

ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

14.  a személyes adatok bármely módon  centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint  tagolt állománya, 

 

15. : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 

hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

szabályoknak; 

16. : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

17. 

http://www.mdoe.hu/
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18. : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

19. : egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv; (NAIH) 

20. Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 

Rendelete 

 

IV. Személyes adatok kezelése egyesületi tagsági viszony keletkezése és 

fenntartás esetén. 

Az Egyesület tagjai azok a természetes személyek, amelyek ÖNKÉNTESEN: 

 magánokirati formában személyes adataik megadásával 

kinyilvánítják, hogy az Egyesület tagjai kívánnak lenni és vállalják, hogy az Egyesület 

tevékenységében (egyebek mellett a GEOMATECH módszertant alkalmazzák a 

pedagógiai tevékenységük során és részt vesznek a iskolákból és pedagógusokból álló 

 

 elfogadják az egyesület Alapszabályát, különösen az abban megfogalmazott célokat és 

az Egyesület szerveinek rend

kirati formában elfogadják; 

 

Az Egyesület mindenkori tagjainak nevét, lakóhelyét az Egyesület tagjegyzéke tartalmazza. 

IV.1. Kezelt adatok 

Az Egyesületi tagság keletkezése 

kezeli: név, születési név, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási 

helye, személyigazolvány száma, foglalkoztató iskola neve, pedagógus OM azonosítója, 

 (mail, telefon) és aláírását. Továbbá a tag adatszolgáltatási önkéntességét és 

belépési tanúsító két tanú nevét, lakcímét, személyigazolvány számát és aláírását. 

IV.2. Adatkezelés célja 

Az adatkezelést egyesületi tag esetén az Egyesület az alábbi célokkal végzi: 

a) az egyesületi tag névét, születési névét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó 

lakcímét, személyigazolvány számát és aláírását az Egyesületre vonatkozó jogszabályi 

teljesítése céljából; 

b) az egyesületi tag tartózkodási helyét, email címét, telefonszámát, foglalkoztató iskola 

nevét, pedagógus OM azonosítóját kapcsolattartás céljából 

http://www.mdoe.hu/
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c) a belépési szándék önkéntességét tanúsító tanuk esetében az Egyesületre vonatkozó 

 

Tagok és a Tanuk által megadott személyes adatokat a fent meghatározott 

ználhatja fel. Személyes adatok harmadik 

 kiadása - 

rendelkezik köte  , kifejezett hozzájárulása esetén 

lehetséges. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Ada

ogatókat tájékoztatja, és ehhez e

hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

IV.3. Adatkezelés jogalapja 

Az Egyesület a IV.3. a) és c)  
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az IV.3..b.) pontba foglalt adatkezelést kizárólag az 
érintett hozzájárulása alapján végzi az IV.3..a.) b) és c) pont esetén tagsági viszony 

IV.3..b) pont esetén a hozzájárulás visszavonásának 
i ontjáig. 

IV.4.  A személyes adatok megismerésére jogosultak kör 

Az adatok megismerésére kizárólag az Egyesület elnöksége, az adatok és a tagok 
 jogosult. A 

tagok személyes adatait az Egyesület tagjai kizárólag csak az Érintett erre irányuló 
nyilatkozata alapján ismerheti meg. 

adatkezelési alapelvek 

Az Egyesület a követke nek és az adatkezelés 
valamennyi szakaszában azokat maradéktalanul betartja és érvényesíti: 
a) Az Egyesület az adatkezelés módjának meghatározásakor, illet leg végig az 

adatkezelés során az adatkezelési célnak és az adatkezelés elveinek megfelel en jár el 
és megteszi a célnak megfelel technikai és szervezési intézkedéseket, valamint szem 
el tt tartja az adatminimalizálás elvét. 

b) 
megvalósulásához (célhoz kötöttség elve) kizárólag a szükséges mértékben és ideig 

és relevánsak, a cél megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 
c) Az Egyesület a személyes adatok felvételekor és kezelésekor tisztességesen, 

törvényesen, valamint az érintett számára átlátható módon jár el. 
d) Az Egyesület az érintettet még az adatkezelés megkezdése el tt, de ezen felül kérésére 

bármikor, egyértelm en és részletesen tájékoztatja az adatkezeléssel összefügg
minden lényeges körülményr l. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos 
esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat 
személyes adatai kezelése ellen.  

http://www.mdoe.hu/
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e) A személyes adatok tárolása úgy történik, hogy az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehet vé. 

f) Az adatkezelési m veleteket az Egyesület úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az 
érintettek magánszférájának védelme megfelel módon biztosított legyen. Az 
Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá  a technika mindenkori 
fejlettségére tekintettel  megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre 
juttatásához szükségesek. Az Egyesület adatokat védi különösen a jogosulatlan vagy 
jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen elvesztés vagy megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 

g) Az Egyesület biztosítja, hogy az adatkezelés átlátható legyen, azaz az érintett tömör, 
ugyanakkor közérthet , könnyen hozzáférhet , világosan megfogalmazott tájékoztatást 
kapjon személyes adatai kezelésér l. 

h) Az Egyesület az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmeket, az érintetti és 
hatósági megkereséseket, illetve arra adott válaszokat, valamint az adatvédelmi 
incidenseket az átláthatóság biztosítása, továbbá az érintett  érkezett kérés 
megvalósítása érdekében külön-külön nyilvántartásban vezeti. 

Az Egyesület által jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés megfelel a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által megfogalmazott 
ügyfélkapcsolat fogalmának az alábbi kritériumok szerint: 

 az adatokat közvetlenül az érintettekt l veszik fel; 
 az adatkezelés célja az érintett számára ismert; 
 a kezelend adatok fajtája, az adatkezelés id tartama (adattörlés) el re 

meghatározott; 
 az adatokat csak az el re meghatározott céllal összefüggésben használják fel; 
 az adatok nem kerülnek ki az Egyesület kezeléséb l (ide nem értve az 

adatfeldolgozónak történ adatátadást);  
 az érintetteket fentiekr l megfelel en tájékoztatták. 

IV.6. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Egyesület ellátja a kezelt adatok védelmét, megakadályozza az adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, az 
adatok jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, az adatok véletlen megsemmisülését, 
sérülését, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válását.  

Az Egyesület garantálja az általa végzett adatkezelés jellegének, hatókörének, 
körülményeinek és céljainak megfelel adatbiztonságot, az alábbiak szerint: 

a) kizárólag az arra jogosult ismerheti meg a személyes adatokat; 
b) a személyes adatok az adatkezelés teljes id tartama alatt az eredeti állapotnak 

megfelelnek; 
 

 
 

rendelkezik hozzáféréssel. Az egyesületi tagok személyes adatai  a belépési nyilatkozat egy 

http://www.mdoe.hu/
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eredeti példányától eltekintve - nem kerülnek kinyomtatásra. A tagszámmal ellátott papír 
alapú belépési nyilatkozatok eredeti példánya zárt helyen kerülnek  

Az Egyesület rendelkezik azokkal az eljárási szabályokkal, amelyek biztosítják a jogszabályi 
rendelkezések érvényre juttatását és biztosítja az adminisztratív kontrollt és jogszer séget. 

Adattovábbítás sem Magyarország területére, sem külföldre nem történik. 

V. Személyes adatok kezelése 

egyéb oktatási tevékenység esetén. 

Az Egyesület célszerinti tevékenységének ellátása során oktatási, tudásmegosztási és 
módszertani tanácsadási tevékenységgel segíti a közoktatási intézményeket és a tanárokat 
a digitális oktatási módszertanok hétköznapi tanításba való integrálásában. E tevékenységek 
ellátásához kapcsolódóan adatkezelési tevekénységet végez.  

 

 

Az Egyesület az általa nyújtott képzésekkel kapcsolatosan harmadik személyek számára 
 

V.1.1. Kezelt adatok  

honlapján és Moodle tanulás támogató rendszerében. Mindkét rendszer esetében az 

cookiek-

meglá t. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az 

Érintett számítógépen 

Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az 

Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az anonim 

azonosításhoz azért 

ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák 

a testre szabási 

A ke -

sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az 

É -

azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását. 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a 

egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét 

visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy 

a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan  

http://www.mdoe.hu/
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kell a cookie-k használatát. 

dekében személyes adataikat meg kell adják 

belül érdemi választ tudjon rá 

 

1. Ez az weboldal cookie-kat (sütiket) 

felhasználói élményben lehessen része. A böngészés folytatásával hozzájárul a sütik 

használatához. További információért kérjük, látogasson el Cookie policy oldalunkra. 

(Megértettem) 

2. 

válaszol a kérdéseire. Kérjük nyilatkozzon, hogy kéri-e adatainak kezelését annak 

-

fejlesztési szolgáltatásairól. Nem válasz esetében adatait 7 napon belül töröljük és ezzel 

(igen  nem) 

Amennyiben Ön engedélyezi a cookie-k használatát, akkor az oldal részletesen az alábbi 

cookie  

 

-e a cookie létrehozása, avagy nem. 

 Ez a weboldal cookie-kat (sütiket   Megértettem v elfogadásának 

interakciója kerül eltárolásra, hogy ne jöjjön fel minden alkalommal ez a sáv, ha már el 

lett egyszer fogadva. 

 A bejelentkezés állapotát tároljuk, hogy bejelentkezve maradhasson a felhasználó a 

l beírnia a felhasználónevét és a 

bejelentkezési jelszavát. 

 A Google Analytics, illetve a Facebook Pixel egy-egy egyedi megtekintési ID-t tárol a 

 

 Az oldal adminisztrációs felületén a Go -kat, 

 

V.1.2. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon 

követése

Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, 

kapcsolattartás; ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás. 

V.1.3. Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont). Kezelt adatok 

, és az Érintett által 

http://www.mdoe.hu/
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önkéntesen megadott ideiglenes és vagy állandó kapcsolattartási adatok, beleértve a nevét 

is. 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: holnap szolgáltatásainak nem 

, információval való ellátás 

ellehetetlenülése. 

Az érintett minden olyan természetes személy, aki az Egyesület szolgáltatásaival 

kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.  

V.1.4.  A személyes adatok megismerésére jogosultak kör 

Az adatok címzettjei információkérés, ajánlatkérés esetén ügyfél kapcsolatot ellátó 

 kérés, ajánlatkérés esetén: az információ 

szolgáltatását 

30 nap elteltével ek hiányában az Egyesület törli a személyes 

adatokat.  

V.2. Képzési szolgáltatás igénybevétele (jelentkezés, regisztráció, képzésen való 
részvétel, vizsga, végzettség kiadása) 

Amennyiben az Érintett az Egyesület képzési és tudásmegosztási szolgáltatásait igénybe 
veszi, akkor a képzés és képzésszervezés teljes folyamatában (jelentkezés, regisztráció, 

ek, 

kötelezettsége van. Az adatkezelés minden esetben jogszabályon alapul. Az adatkezelés 
adatinak kezelése, 

Az 
 

 
1. pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

Korm. rendelet alapján az azonosításhoz és a jogszabályban, illetve támogatott képzés 

 

2. nység esetén: a 2013. évi LXXXVII. tv. 21.§-  

3. 

. 

Az adatkezelés folyamatát, idejét, az adattovább
táblázat tartalmazza. 
 

Adatkezelés megnevezése képzésre jelentkezés, regisztráció 

A kezelt személyes adatok köre a) név, email lakcím, levelezési cím, telefonszám, állandó+ levelezési 
cím, születési helye, ideje, anyja neve, taj-szám, állampolgárság, 
iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeret; 

 

http://www.mdoe.hu/
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ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 
bb) egészségügyi szakmai alkalmassági adatok 
bc) 
adatok 

Cél A

részvétel. biztosítása, adatainak kezelése. 

Érintettnek a képzéssel kapcsolatos információkkal való ellátása. 

Képzések lebonyolításénak, a és képzési 

. 

Jogalap 1. pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-

 

2.  

 Jelentke  (amennyiben képzési szolgáltatásra nem 

 

A személyes adatok megismerésére 

jogosultak köre 

Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók képzés 

szervezési feladatok ellátásával megbízott 

ismerhetik meg és kezelhetik. 

  

Adatkezelés megnevezése képzésben való részt vétel 

A kezelt személyes adatok köre név, email lakcím, levelezési cím, telefonszám, állandó+ levelezési cím, 

születési helye, ideje, anyja neve, taj-szám, állampolgárság, iskolai és 

szakmai végzettség, nyelvi ismeret, egészségügyi alkalmasság 

igazolása, bizonyítványok másolata, tanulmányainak értékelésével és 

 képesítés 

vagy egyéb kompetencia megnevezésével kapcsolatos adatok 

Cél , képzési 

 

Jogalap pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-

 

 

 -s forrásból, vagy hazai 

10 év) 

Adatfeldolgozó neve és címe CONSEDU Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság   

4032 Debrecen Vezér u. 18. 4/10. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

tevékenysége 

 

http://www.mdoe.hu/
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Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 

elektronikus 

  

Adatkezelés megnevezése Szakmai vizsga 

A kezelt személyes adatok köre neve, 

állampolgárság, a megszerezett 

, képzés adatai (alapító, 

 

Cél a vizsgá adatainak kezelése, vizsga eredménye, képesítés 

 

Jogalap pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-

kedvezménye  

 

  

Adatfeldolgozó neve és címe Oktatási Hivatal 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

 

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

 

Statisztikai jelentési kötelezettség 

Végzettséghez kapcsolódó kreditpontok igazolása 

Képzés nyilvántartása 

rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást 

nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a jogszabályoknak 

meg. 

 Az adattovábbítás jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 

6. cikk. (1) bek. b. pont), a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet valamint a 

2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján megkötött 

 

szolgáltatás nyújtásának elmaradása 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 

elektronikus 

  

http://www.mdoe.hu/
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Adatkezelés megnevezése Akkreditált pedagógus továbbképzéshez kapcsolódó 

végzettség/tanúsítvány/certificate 

A kezelt személyes adatok köre név, leánykori név, anyja születési neve, levelezési cím, e-mail cím, 

telefonszám, bizonyítvány adatai 

Cél a tanúsítvány kiadása 

Jogalap pedagógus továbbképzési tevékenységében a pedagógus-

 

A kezelt személyes adatok köre név, leánykori név, anyja születési neve, levelezési cím, e-mail cím, 

telefonszám, bizonyítvány adatai 

  

Adatfeldolgozó neve és címe Az akkreditált pedagógus továbbképzés alapítója 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

 

a végzettséget igazoló tanúsítvány aláírása, hitelesítése 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 

elektronikus 

  

Adatkezelés megnevezése  

A kezelt személyes adatok köre név, születési név, anyja neve, születési helye, ideje, személyiig. Száma, 

levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, szakképesítés neve, vizsga 

helye, ideje 

Cél adatok beazonosítása másodlat kiadásához 

Jogalap az érintett hozzájárulása 

  

  

Adatkezelés megnevezése Képzéssel, szolgáltatással kapcsolatos panaszkezeléssel 

 

A kezelt személyes adatok köre név, lakcím, panasz helye, ideje, módja, panasz leírása, panasz 

azonosítója. 

Cél Az Egyesület a fogyasztói jogok érvényesülésének és a tevékenységére 

irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az érintettet a panasz 

on természetes 

személy, aki panaszjogával él az Egyesület képzési szolgáltatási 

tevékenységével szemben. 

Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

http://www.mdoe.hu/
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Jogalap jogszabály alapján 

 ított 2 év 

A címzettek köre Az 

feladatokat munkakörük alapján ellátó munkatársai, egyéb panasz 

esetén az Egyesület elnöksége.  A . a panaszról felvett 

solati példányát oktatásszervezésnek 

átadja, amely az adatkezelést végzi. Panasz esetén a képzésben 

  azaz 

bemutatni. 

  

 

feladatrendszer feladatait és tananyagait ingyenesen használó látogatók és 

vagy regisztrált felhasználók  

 Ennek érdekében az Egyesület az 

közoktatásban alkalmaz  (különös tekintettel a GEOMATECH 

tananyag és feladatrendszerre és a mobil technológiák tanórai alkalmazására) 

bemutatásával és módszertani tanácsadással ösztönzi a közoktatási intézményeket  és 

azok pedagógusait a modern technológiákr

pozitív viszonyának kialakítására és az oktatás hatékonyságának növelésére. Ennek 

egyik eszközeként fenntartja és fejleszti a GEOMATECH egységes digitális pedagógiai 

oktatási rendszert, melyet a magyarországi MTMI oktatók 

számára (különös tekintettel az Egyesület tagjaira) ingyenesen  tesz.  

Az ingyenes hozzáférés biztosítása során az Egyesület személyes adatok kezelését 

végzi egyrészt a tananyagrendszert látogatóként , másrészt regisztrált 

felhasználóként  használók esetében.  

VI.1.1. Kezelt adatok a www.tananyag.mdoe.hu weboldalon való 

bejelentkezéskor/regisztrációkor és látogatóként való belépés esetén 

Látogatóként belépve a Látogató szabadon megtekinthet három szabadon választott 

feladatot annak érdekében, hogy el tudja dönteni, hogy érdemes-e az Egyesület által 

ingyenesen üzemeltetett feladatrendszer további feladataihoz való szabad hozzáférés 

érdekében saját személyes adatai megadásával regisztrálni és saját fiókot nyitni. 

http://www.mdoe.hu/
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információt közölnie magáról, viszont mivel a weboldal cookie-kat használ, az Érintettnek és 

az Adat a Cookie használattal kapcsolatosan az V.1.1. pontban leír Cookie kezelési 

alapelvek szerint kell eljárniuk. az Adatkezelés során a Cookie-
a 3 megtekintett digitális feladatot azonosítóját is kezeljük   

VI.1.2. Adatkezelés célja látogatók esetén 

Az adatkezelés célja az Érintettek összekapcsolása az általa megtekintett feladatokkal 

annak érdekében, hogy a weboldal teljes szolgáltatási palettájához az Érintett a weboldal 

használatának szabályai betartása mellett.  

V.1.3. Adatkezelés jogalapja látogatók esetén 

Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont). 

V.1.4.  A személyes adatok megismerésére jogosultak köre látogatók esetén 

Az Érintettek személyes adatainak rögzítésére nem kerül sor látogatás esetén 

VI.2.1. Kezelt adatok a www.tananyag.mdoe.hu weboldalon való 

bejelentkezéskor/regisztrációkor 

Az Egyesület által ingyenesen üzemeltetett feladatrendszer háromnál nagyobb számú 

feladataihoz való számbeli korlátozás nélküli hozzáférés érdekében az Érintetteknek saját 

személyes adatai megadásával regisztrálni és saját fiókot kell nyitni. Regisztrációkor az 

alábbi adatait rögzítjük: név, e-mail cím, jelszó, cégnév, beosztás  

LinkedIn, Facebook, Twitter és  ajánlott formában (kezelt adatok 

köre). 

LinkedIn, Google, Twitter. 

VI.2.2. Adatkezelés célja regisztráció esetén 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása annak érdekében, hogy a tananyag és 

feladatportál teljes hozzáférése biztosítható legyen az Érintett számára. A regisztráció 

szint biztosítása mellett az  
megtörténhessen. 

VI.2.3. Adatkezelés jogalapja regisztráció esetén 

Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont). Az Érintettek 

adatainak kezeléséhez  az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve 

adatfelhasználáshoz. Hozzájárulásának visszavonása esetén regisztrációja és kapcsolódó 

személyes adatai 

http://www.mdoe.hu/
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felhasználóból már 3 feladatot felhasznált látogatóvá vált, amely az Érintett számítógépén 

kerül eltárolásra.  

 regisztráció törléséig, vagy 

hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. 

-mail címének 

megadásakor eg -

-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen 

 

az e-mail címet regisztrálta. 

VI.2.4.  A személyes adatok megismerésére jogosultak kör 

Adatfeldolgozóként az adatokat a tananyag és feladatportál üzemel

tartja karban: 

CONSEDU Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság   

4032 Debrecen Vezér u. 18. 4/10. 

A regisztrációs adatokat az adatfeldolgozók az szigorú adatvédelmi 

 

Az A

érdekében, hogy biztosítsák a kezelt személyes adatok védelmét, bizalmas jellegét, 

integritását és 

helyen vannak elhelyezve. 

 a rendelkezésre álló 

személyes adatok tisztítása, aktualizálása céljából, feltéve, hogy a harmadik személy 

adatkezelésre és -feldolgozásra vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi 

 a felhasználók 

személyes adatait semmilyen más célra nem használhatja fel. A felhasználó a jelen 

kifejezett hozzájárulását adja. 

VII. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására 

vonatkozó intézkedések 

. törekszik arra, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó tájékoztatást tömör, átláth

 nyújtsa, Az információkat írásban vagy 

elektronikus úton adja meg.  Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy 

más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 

http://www.mdoe.hu/
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A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme 

  túlzó, az 

tatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
fel, vagy  

zonyítása az A

terheli. 

H

személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának 

 

VII. 1. Az érintett jogai: 

Hozzáférési jog:   

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

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

kapjon: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

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

adatokat közölték vagy közölni fogják,  

 

 

 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 

információ; 

 Az A

t számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

http://www.mdoe.hu/
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Az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint 

hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az 

információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az 

általános tájékoztatást kapjon. 

ada

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érint

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok  egyebek mellett 

 kiegészítését. 

 

 

 köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

 

más módon kezelték; 

 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az 

adatkezelésre,  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett 

sze  

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

személyes adatok pontosságát; 

http://www.mdoe.hu/
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 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 

vagy 

 

-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos köz  

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

ha: 

 az adatkezelés a ho  

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy  ha 

ez technikailag megvalósítható  

továbbítását. 

A jog gyakorlása nem sértheti a törlési jogot.  Az említett jog nem alkalmazandó abban az 

ázott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak  

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladathoz szükséges, vagy azaz adatkezelés az 

keinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

http://www.mdoe.hu/
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Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik. 

Az érintett a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmet papír alapon, vagy elektronikusan 

z  címére postázva, vagy az alábbi e-mail címre: 

egyesulet@mdoe.hu 

VII.2. A személyes adatok felülvizsgálata 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személ

 

A   

VII.3.  

Az Ada

 

Az A

valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos 

jogszabályoknak megfelelnek. Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, 

körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait 

érin  

Az A

súlyosságú kockázat figyelembevételéve

hajt végre felülvizsgálja és szükség 

esetén naprakésszé teszi. 

Az A

v

 

 

VII.4.  

Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való 

megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat 

megismerése. 

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés 

koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani 

jogsze   

http://www.mdoe.hu/
mailto:egyesulet@
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Figyelni kell arra, hogy - ha az 

adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - 

bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult. 

 

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az 

megadni és a tájékoztatáshoz való jog 

az érintettet. 

VII.5. Adatvédelmi incidens 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

a 

felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló 

indokokat is. 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, 

 

 A bejelentésben legalább: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve  ha lehetséges  az érintettek 

 
b) közölni kell a további tájékoztatást nyújt  
c)  
d) 

intézkedéseket, beleértve 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Ha nem l

 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 

követelményeinek való megfelelést. 

személyek jogaira 

http://www.mdoe.hu/
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tájékoztatja az érintet  

kell az adatvédelmi incidens jellegét, és intézkedéseket. 

Nem kell tájékoztatni az érintettet, ha 

e) 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket  mint például a titkosítás 
alkalmazása , amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

f)  
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat 

 
g) zükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést 
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

VII.6. Az adatkezeléssel  

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a 

la  

VIII. Egyéb rendelkezések 

len Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek 

értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését kö

hallgatólagos beleegyezéssel elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

Érvényes 2018. május 25-tól visszavonásig 

http://www.mdoe.hu/
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