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1. Az adatkezelési tájékoztató célja 
Az Alphacademy Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos 
adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, 
valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő 
adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a 
www.alphacademy.hu címen. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 
biztonságát garantálja. 

2. A kezelt személyes adatok köre 
2.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok  
 Tehetséggondozó programjainkhoz: 

o Kötelező adatok: szülő e-mail címe, szülő telefonszáma, gyerek neve, gyerek e-
mail címe, gyerek iskolája és az iskola városa, gyerek évfolyama. 

2.2. Technikai adatok 
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik 
az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt 
adat: 

● kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) 
○ gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre 
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

● hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) 



○ megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát 
és teljességét 

● változatlansága igazolható (adatintegritás) 
● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

○ megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. 

3. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 
● Regisztrációhoz szükséges adatok - megfelelő beiratkozás és adatkezelés 
● Tehetséggondozó kurzusok rögzítése: a tanulókról videó- és hangfelvétel készül - 

tanulás/fejlődés érdekében 

A fenti adatokat az érintett hozzájárulásával a cél megvalósulásáig tároljuk. 

4. Az adatkezelés módja és jogalapja 
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 
felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, 
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.); 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - 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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 
 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 

5. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 
 Google adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/update 
 Discord adatkezelési tájékoztató: https://discord.com/privacy 
 Wordpress adatkezelési tájékoztató: https://hu.wordpress.org/about/privacy 
 Mailchimp adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal 

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

6.1. Helyesbítés joga  
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

6.2. Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 



 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 
 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 
 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából; 

 a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

 a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

6.3. Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja. 

6.4. Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

6.5. Adatvédelmi hatósági eljárás 
Panasszal először az adatvédelmi tisztviselőhöz (Nikházy László), másodszor a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni: 

● Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
● Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
● Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
● Telefon: 061 391 1400 Fax: 061 391 1410  
● E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
● Honlap: http://www.naih.hu 

7. Egyéb rendelkezések 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az adatkezelőt. 


