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Tájékoztató az adatvédelmi és adatkezelési elvekről 

Az EU-SOLAR Nyrt. az alábbiakban határozta meg az adatvédelmi, adatkezelési 
elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, s egyben 
minden adatalany számára biztosítja annak megismerését. 

Az EU-SOLAR Nyrt. (7630 Pécs, Koksz utca 127., cégjegyzékszám: Cg.02-10-060424, 
adószám: 25734643-2-02, nyilvántartásba vételi száma: E-0001625/2017., képviselő: 
Petre András vezérigazgató), továbbiakban Adatkezelő garantálja, hogy a képzésben 
résztvevők személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat 
és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: 

• a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 
• 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról, 
• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 
kihirdetéséről. 

Az adatkezelés célja 
Az Adatkezelő felnőttképzést folytató intézmény a képzésben résztvevőkről a 
felnőttképzésről szóló törvény 21. §-ában meghatározott adatokat tartja nyilván, illetve 
kezeli azokat. Az Adatalanyok a képzésben résztvevő felnőttek. Az adatokat az 
intézmény képzési és felnőttképzést kiegészítő tevékenységének jogszabályok által 
meghatározott adminisztrációján túl statisztikai célra, illetve a felnőttképzési intézmény 
e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében 
használja fel, tiszteletben tartva az adatalanyok jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére.  

Alapelvek a személyes adatok felvétele, kezelése és feldolgozás során 
• a személyes adatait Öntől törvényesen szerezzük meg, tisztességesen dolgozzuk 

fel és kezeljük, 
• az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon 

nem használjuk fel, 
• az adatok a tárolásuk céljával arányban állnak, és megfelelnek e célnak, azon nem 

terjeszkednek túl, 
• megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt 

személyes adatok védelme érdekében; a véletlen vagy jogtalan megsemmisítést, 
jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. 

Az adatalanyt védő további garanciák 
Mindenkinek joga van arra, hogy 

• tudomást szerezzen a személyes adatok tárolt állományáról, a felhasználás fő 
céljairól, 

• indokolt esetben az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető 
legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon, 

• kérelmére - a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül - írásban, 
közérthető formában tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől arról, hogy kik és 
milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, 
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• jogorvoslattal éljen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt 
esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik, 

• személyes adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén a bírósághoz forduljon. 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai 
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles 
megtéríteni. 
Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben 
az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Adatvédelmi irányelvek 
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben résztvevők bármely 
adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt az érintettnek figyelemfelkeltő, világos és 
egyértelmű tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken 
túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem 
jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a figyelmét az adatszolgáltatás 
önkéntességére. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy 
jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésbő l továbbítással vagy 
összekapcsolással az adat felvételéről. 

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az adatalanyt tájékoztatja, és ehhez 
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, 
hogy a felhasználást megtiltsa. Előzetes hozzájárulás nélkül az adatok csak 
személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át. 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, s megteszi 
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 
adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
A fenti célok megvalósítására az Adatkezelő olyan működési rendet alakított ki, mely 
biztosítja a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt 
előírások érvényre juttatását. 

Pécs, 2022.04.22.
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