ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Gál Ferenc Egyetem által szervezett
felnőttképzési programok résztvevőinek
A Gál Ferenc Egyetem, mint felnőttképző intézmény
nyilvántartásba vételi száma: B/2021/000499
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény hatálya alá tartozó képzések esetében
a képzésben részt vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Gál Ferenc Egyetem (továbbiakban GFE),
mint felnőttképző intézmény a személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok
szellemében nyilvántartás céljából kezelje, és megőrizze



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete „A természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről”
(általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.

1. Az adatkezelés jogalapja



a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv. 15. § és 21. §) és
a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
(Korm.rend. 25/A. §).
„Fktv. 15. § (1) A felnőttképző
a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első
képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében
megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,
b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira,
elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai
végzettségére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a
felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek
legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett
változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik
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munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig
kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.”
„Fktv. 21. § (1) „A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám
kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
b)
a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
személy
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.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és
statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon
átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra
egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és
felhasználhatók.
…
(5) A felnőttképző az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a
felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig
kezeli.”
A GFE jogos érdekből, a képzésben résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli az
állandó- illetve levelezési lakcímet. A résztvevő a felnőttképzési szerződés
aláírásával/elfogadásával ehhez hozzájárulását adja.
2. A kezelt adatok köre 2021. január elsejei hatállyal tehát az alábbiak:









a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai és az oktatási
azonosító száma,
a képzésben részt vevő személy állandó- illetve levelezési címe,
a képzésben részt vevő személy elektronikus levelezési címe,
a képzésben részt vevő legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat,
a képzésbe történő belépésével (pl. szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret)
és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő
kilépésével kapcsolatos adatok,
a képzés során a részt vevő értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatok,
a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel és az igénybe vett képzési hitellel
kapcsolatos adatok.
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3. Az oktatási azonosító szám kezelésére vonatkozó 2021. március elsejei hatállyal
érvényes előírás
11/2020. (II.7.) Korm. rend. 25/A. § (1) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt
vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási
azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az
Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak
megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül
elektronikus úton közli a felnőttképzővel.
(2) Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési
jogviszonyt, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a
felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül
kezdeményezi. Az oktatási azonosító szám kiadására és a változásbejelentésre a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdését és 15. § (2) bekezdését kell alkalmazni,
azzal, hogy köznevelési intézmény alatt a felnőttképzőt, KIR alatt a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerét kell érteni.
Tehát ha a GFE olyan személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki még nem
rendelkezik oktatási azonosító számmal, az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes
személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén
keresztül elektronikus úton közli a GFE-vel.
4. Az adatkezelés és őrzés időtartama
Az időtartam a szolgáltatási/felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az
adatok keletkezésétől) számított 8. év utolsó napjáig tart.
5. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere és az adatkezelési eljárásra vonatkozó
előírások
„Fktv. 20/A. § (1) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az oktatási
nyilvántartás szakrendszereként működik, amelyet
a) a felnőttképzési államigazgatási szerv e törvény szerinti nyilvántartások
vezetésére, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó
feladatok ellátására,
b) a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv a munkaerőpiaci előrejelző rendszereként,
c) a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységével összefüggésben jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére használ.
(2) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs
és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját kell
használni.
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(3) A jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés ellenőrzését végző hatóság
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeréhez való közvetlen hozzáférés alapján
jogosult az általa folytatott hatósági ellenőrzés és közigazgatási hatósági eljárás
során
a) az eljárás résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító
adatokat és az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges
más személyes adatokat, valamint
b) a jogszabály alapján szervezett oktatással és képzéssel és az ahhoz
kapcsolódóan kiállított tanúsítvánnyal kapcsolatos adatokat megismerni.”
A Pest Megyei Kormányhivatal (a felnőttképzési államigazgatási szerv, továbbiakban
PMKH) a jogszabály szerinti adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról ellenőrzés és a
pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a
nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik és utolsó napjáig kezeli. A PMKH
a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított
ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és
az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.
6. Az adatkezelés célja
A cél a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése a felnőttképzési törvény hatálya
alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés. További cél a képzésben résztvevő képzéssel
kapcsolatos ügyeinek intézése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a
képzés szervezésével és lebonyolításával való résztvevői elégedettség mérése. Az
elégedettségmérő kérdőív a 11/2020. (II.7.) Korm.rend. 22/A. § (1) bekezdés szerinti, a
képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosított, a képzésben részt vevő személy
elektronikus levelezési címére továbbított kérdőív, aminek önkéntes kitöltésére legkésőbb a
képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig van lehetősége.
Szeged, 2021.02.02.

Gál Ferenc Egyetem
Rektori Hivatal
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