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1. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez 
 

Mint az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. képzésében résztvevő nyilatkozom, hogy a 

képzésben résztvevők személyes adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót 

elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem. A képzésben való részvételemmel 

kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem személyes adataim kezelésére és feldolgozására 

vonatkozóan: 

 

1. TUDOMÁSUL VESZEM, hogy a Felnőttképzési szerződés kapcsán megadott személyes adataim 

kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a 

továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., mint 

adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján kezeli ezen 

adataimat. 

 

2. Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján HOZZÁJÁRULOK, hogy 

a képzésben való részvételem kapcsán rólam képmás- (fénykép), hangfelvétel, valamint képmás- és 

hangfelvétel (videó) készüljön.  

HOZZÁJÁRULOK, hogy rólam készült fényképeket, hangfelvételeket, valamint videó felvételeket (a 

továbbiakban együtt: felvételek) az adatkezelő felhasználhassa a képzés „Művelődő közösségek az 

Alföldön” című, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azonosító számú projekt (a továbbiakban: projekt) 

dokumentálásához, az alábbiak szerint:  

 a felvételek nyilvános megjelentetése (nyilvánosságra hozatala), különösen: 

 az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. www.nmi.hu honlapján 

 az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. galériáiban, nyilvános 

kiadványaiban, módszertani anyagaiban, 

 sajtóanyagokban, média megjelenésekben, 

 nyilvánosan elérhető internetes oldalakon: különösen, de nem kizárólagosan a 

www.facebook.com és a www.youtube.com oldalakon. 

 a felvételek projektdokumentáció részeként való kezelése és megőrzése. 

A felvételek elkészítésének és felhasználásának célja a képzés megvalósításának dokumentálása.  
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3. Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján HOZZÁJÁRULOK, hogy 

az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a későbbiekben induló képzések kapcsán 

elektronikus úton információkat, tájékoztatást küldjön részemre.  

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a képzésben résztvevők személyes adatainak kezeléséről 

 
A képzésben résztvevők természetes személyek, és a rájuk vonatkozó adatok személyes adatoknak 
minősülnek. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. kiemelt hangsúlyt fektet a személyes 
adatok védelmére, a képzésben résztvevők magánszférájának védelmére és az adatbiztonság 
követelményének megvalósulására, erre tekintettel közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.  
 
ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027 
Budapest, Csalogány utca 47-49.; Tel.: +36 1 611 7500; E-mail: titkarsag@nmi.hu; cégjegyzékszám: 01-
09-291888 
 
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLY(EK): 

Név: Dr. Kogyilla Tímea 

Beosztás: Képzési koordinátor, esélyegyenlőségi munkatárs 

Tel: +36 20 405 5243 

E-mail: kepzes@nmi.hu 

 
I. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS AZ 
ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA - A NYILATKOZAT 1. PONTJA ESETÉN 
 
I/1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE (NYILATKOZAT 1. PONTJÁHOZ) 
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdése a felnőttképzést folytató 
intézmények részére – így az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére is - előírja az 
alábbi adatok nyilvántartását és kezelését: 
a) a képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, 
állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, társadalombiztosítási 
azonosító jele. 
b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő 

- iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 
- képzésbe történő felvételével, 
- tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 
- a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga 

helyével, időpontjával, eredményével 
kapcsolatosak. 
Ezen adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi  
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.  
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I/2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA (NYILATKOZAT 1. PONTJÁHOZ) 
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja). A jogi kötelezettséget a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdése írja elő a felnőttképzést folytató részére. 
 
I/3. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA (NYILATKOZAT 1. PONTJÁHOZ) 
Az Ön, I/1. pontban meghatározott személyes adatait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (6) bekezdése alapján az adatok felvételétől 
számított 5 évig tartja nyilván és kezeli. 
 
II. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS AZ 
ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA - A NYILATKOZAT 2. PONTJA ESETÉN 
 
II/1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE (NYILATKOZAT 2. PONTJÁHOZ) 
A képzésben résztvevőről, azaz az Önről készült képmás- (fénykép), hangfelvétel, valamint képmás- és 
hangfelvétel (videó) elkészítésének és felhasználásának célja a képzés megvalósításának és a projekt 
indikátorok teljesítésének dokumentálása.  
Kezelt adatok köre: képmás, hangfelvétel, képmás- és hangfelvétel. 
 
II/2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA (NYILATKOZAT 2. PONTJÁHOZ) 
Az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz az Ön hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja). Az Ön hozzájáruló nyilatkozata alapján történik a személyes adatainak 
kezelése, a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja.  
 
II/3. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA (NYILATKOZAT 2. PONTJÁHOZ) 
Az Ön adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzájárulást Ön bármikor 
visszavonhatja a kepzes@nmi.hu e-mail címre küldött kérelemmel. 
 
III. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS AZ 
ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA - A NYILATKOZAT 3. PONTJA ESETÉN 
 
III/1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE (NYILATKOZAT 3. PONTJÁHOZ) 
Jövőben induló képzésekről információk, tájékoztató anyagok megküldése elektronikus úton. 
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím 
 
III/2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA (NYILATKOZAT 3. PONTJÁHOZ) 
Az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz az Ön hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja). Az Ön hozzájáruló nyilatkozata alapján történik a személyes adatainak 
kezelése, a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja.  
 
III/3. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA (NYILATKOZAT 3. PONTJÁHOZ) 
Az Ön adatainak kezelésére adott hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzájárulást Ön bármikor 
visszavonhatja a kepzes@nmi.hu e-mail címre küldött kérelemmel. 
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IV. AZ ADATOK CÍMZETTJEI - NYILATKOZAT 1., 2. PONTJAIHOZ 
A projekt az Európai Szociális Alap finanszírozásából valósul meg. Minden európai uniós támogatásra 
vonatkozó külső ellenőrzést az Állami Számvevőszék, az EUTAF, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 
Európai Bizottság, az OLAF és az Európai Számvevőszék végezhet, melynek során a projekt keretében 
létrejött összes szakmai, pénzügyi és személyes adatot, dokumentumot ellenőrizhetnek. A Pest Megyei 
Kormányhivatal jogszabály előírása alapján jogosult az adatokat tartalmazó dokumentumok 
ellenőrzésére. 
 
V. ÖNT AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG: 
 

1. Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről 
Ön visszajelzést kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től, hogy a személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e.  
 
Ön tájékoztatást kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től, 

 hogy az Ön személyes adatai közül melyeket kezeli, illetve az adatfeldolgozó mely személyes 
adatokat dolgozza fel; 

 az adatok kategóriáiról; 

 az adatok forrásáról;  

 az adatkezelés céljáról;  

 az adatkezelés jogalapjáról;  

 az adatkezelés időtartamáról (az személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról); 

 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; 

 az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről (a jogszabályi feltételek fennállása esetén az esetleges adatvédelmi incidensről 
az NMI NKft. az Ön külön, erre irányuló kérelme nélkül is tájékoztatja Önt);  

 azon személyek vagy szervek, szervezetek (címzettek) nevéről és elérhetőségéről, akikkel vagy 
amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adattovábbítás jogalapjáról;  

 azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től a 
személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását vagy az adatok kezelésének korlátozását, 
az adathordozást; 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtandó panasz, illetve a 
bírósághoz fordulás lehetőségéről. 

 
Ön másolatot kérhet az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. által kezelt személyes 
adatairól. 
 
2. Az Ön helyesbítéshez való joga 
Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul helyesbítse az 
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak 
kiegészítését. 
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3. Az Ön törléshez való joga 
Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. haladéktalanul törölje az Önre 
vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,  

 ha Ön kéri az adatai törlését vagy visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét; 

 ha az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. gyűjtötte vagy kezelte; 

 ha az Ön adatait jogellenesen kezelték, például az Ön hozzájárulása nélkül; 

 ha az Ön adatainak törlését jogszabály írja elő; 

 ha a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. 

 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adat törlését kéri, amelyet az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. nyilvánosságra hozott, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatai 
törlésre kerüljenek. 
 
4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához 
Az Ön kérésére az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. korlátozza a személyes adataira 
vonatkozó adatkezelést. 
 
5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz 
Ön kérheti, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
 

Ön a fenti jogait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. részére, személyesen, 
elektronikus vagy postai úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja: 
 
Cím: NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 
E-mail: kepzes@nmi.hu 
 
VI. Tájékoztatom, hogy az érintett személyes adatokat – a fotó- és videofelvételek kivételével - az 
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. nem hozza nyilvánosságra, azokat – az 
esetleges címzett(ek)en kívül - harmadik személy részére nem továbbítja. Ez alól kivételt jelent a 
hatóság vagy bíróság megkeresése, vagy a jogszabály előírása alapján történő adattovábbítás. 
 

VII. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az Ön hozzájárulása alapján, a képzés 

során fényképet, hangfelvételt, videó felvételt készíthet Önről. Az Ön hozzájárulása alapján az 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a képzés kapcsán az Önről készült fénykép-, 

hang- és videofelvételeket (a továbbiakban együtt: felvételek) felhasználhatja a képzés 

dokumentálásához az alábbiak szerint: 
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 a felvételek nyilvános megjelentetése (nyilvánosságra hozatala), különösen: 

 az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. www.nmi.hu honlapján, 

 az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. galériáiban, nyilvános 

kiadványaiban, módszertani anyagaiban, 

 sajtóanyagokban, média megjelenésekben, 

 nyilvánosan elérhető internetes oldalakon: különösen, de nem kizárólagosan a 

www.facebook.com és a www.youtube.com oldalakon. 

 a felvételek projektdokumentáció részeként való kezelése és megőrzése. 

 
Tájékoztatom, hogy az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a fénykép-, hang- és 
videó felvételeket kereskedelmi célokra nem használja fel.  
 
VIII. Panasz benyújtásának joga 
 
Tájékoztatom, hogy amennyiben az Ön megítélése szerint az NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával 
jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával 
kapcsolatban, Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
 
IX. Bírósághoz fordulás lehetősége 
 
Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
vagy társaságunk által megbízott adatfeldolgozóval szemben jogai megsértése esetén. Ennek érdekében 
pert indíthat az Ön döntése szerint vagy a Fővárosi Törvényszéken (postacím: 1363 Pf. 16., cím: 1055 
Budapest, Markó utca 27., központi telefonszám: +36 1 354 6000, telefax: +36 1 354 6041) vagy az Ön 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. Amennyiben az Ön szokásos 
tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, 
úgy a bírósági eljárást megindíthatja az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 
is. 
 
X. Részletes szabályok 
 
Jogaira, jogai érvényesítésére irányadó részletes szabályokat az általános adatvédelmi rendelet 12-23. 
cikkei, valamint a 77-82. cikkei, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 14-23.§-ai tartalmazzák. 

 
 

http://www.nmi.hu/
http://www.nmi.hu/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

