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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

által meghirdetett tájékoztató rendezvényre történő 

jelentkezés, előzetes regisztráció során kezelt személyes adatokról 

 
A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa meghirdetett tájékoztató rendezvényre történő 

jelentkezésekkel, előzetes regisztrációkkal kapcsolatos személyes adatok kezelése az Európai 

Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR), és az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történjen. 

 

Adatkezelő:  
Adatkezelő neve: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 

Székhely:  6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 

OM azonosító: 203039 

Rövidített név:  Hódmezővásárhelyi SZC 

Telefonszám:  + 36-62/202-475 

E-mail cím:  hszc.titkarsag@hiszk.hu 

Honlap:  www.hszc.hu 

Vezetői:  főigazgató és kancellár 

Főigazgató:  Kincses Tímea 

Kancellár:  Hegedűs Zoltán 

Alapító:  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

Alapítás dátuma: 2015. július 1. 

Alapító okirat kelte, száma: 2019.08.31. KVFO/75561-1/2019-ITM 

Költségvetési szerv fenntartója: Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011  

Budapest, Fő utca 44-50.) 

Költségvetési szerv tekintetében középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és  

Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)   

Gazdálkodási jogkör: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár Igazgatóság 

Adószám:  15831983-2-06 

Statisztikai számjel: 15831983-8532-312-06 

PIR törzsszám: 831983 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/007549 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000182 

 

Adatkezelő intézményei, telephelyei: 

 

mailto:hszc@hiszk.hu
http://www.hszc.hu/
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Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum (6600 Szentes, Ady Endre 

utca 6-8., képviseli: Somosné Puskás Krisztina igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum (6800 Hódmezővásárhely, Szent 

Antal utca 5-9., képviseli: Hornyák János igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola (6800 

Hódmezővásárhely, Városház utca 1. és 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. 

képviseli: Oláh Attila igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár 

Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-

Zsilinszky Endre utca 7-9., képviseli: Oláh Attila igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium (6900 Makó, 

Posta utca 4-6. és 6900 Makó, Bajza utca 71-73., képviseli: Kincses Tímea igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum (6600 Szentes, Szent 

Imre herceg utca 1., 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc utca 98., és 6600 Szentes, Petőfi utca 

15., képviseli: Pintér Etelka igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum (6600 Szentes, Apponyi 

tér 1. képviseli: Kovács Attila igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Cseresnyés Kollégiuma (6800 Hódmezővásárhely, 

Oldalkosár utca 1., képviseli: Vig Áron igazgató) 

 

- Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A., képviseli: Bimbóné Piti Éva 

igazgató) 

    

    

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke értelmében, valamint az Info tv. 25/L.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, alkalmazására. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Neve:  dr. Ambrus Norbert 

Címe:   6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 

E-mail címe:  adatvedelem@hiszk.hu 

  

 

Adatkezelés célja: 

 A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum által meghirdetett tájékoztató rendezvényre 

történő jelentkezésekkel, előzetes regisztrációkkal kapcsolatos személyes adatok kezelése során 

az adatkezelés célja kapcsolattartás, valamint vendéglista összeállítása, rendezvény szervezése. 

 

Adatok forrása: érintett 

 

Érintett természetes személyek köre: 
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A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum által meghirdetet tájékoztató rendezvényre 

jelentkező, regisztráló természetes személy. 

Adatkezelés jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre: 

- jogalap: érintett hozzájárulása 

azaz GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulását adta 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

A jelentkezés, előzetes regisztráció során a hozzájárulok pontnál a hozzájáruló 

nyilatkozat önkéntes kipipálásával és a küldés gomb megnyomásával 

hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatai kezeléséhez.  

- adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a rendezvény 

lebonyolítását követő 5 napon belül. 

- kezelt adatok köre: név, képviselt intézmény vagy szervezet neve, titulus, e-mailcím 
 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.  

 

A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak: 

Adatkezelő alábbi munkatársai férnek hozzá az érintett személyes adataihoz:  

 

o jelentkezés esetén: főigazgató, kancellár, gazdasági vezető, főigazgató-

helyettes, igazgató, adatkezelő a rendezvénnyel érintett munkakörű 

foglalkoztatottjai, munkakör szerint érintett szervezeti egység vezetője 

 

Adattovábbítás:  

 

Harmadik fel felé nem történik adattovábbítás az alábbi esetek kivételével: az Adatkezelő csak 

kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami 

szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési 

hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. Egyebekben az Ön 

adatait Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 

 

Adatbiztonsági intézkedések:  
Adatkezelő az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat szerverein tárolja. 

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – 

többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

 

Az Ön személyes adatainak megadásának elmaradása esetén az alábbi következmények 

állnak elő:  

A szükséges adatok megadása nélkül a jelentkezés, előzetes regisztráció nem tud megtörténni, 

az adott tájékoztató rendezvényen nem tud részt venni. 

Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak bemutatása: 

 

Érintett tájékoztatáshoz való joga  
Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes 

tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása 

előtt.  
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Az érintett hozzáférési joga  
Ön jogosult ahhoz, hogy információt kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő az Ön 

személyes adatait.  

 

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:  

- adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok 

forrásáról,  

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 

- az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról 

- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz 

címzett panasz benyújtásának jogáról,  

- adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás 

céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,  

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,  

- az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 

megtett intézkedésekről,  

- adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.  

 

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a 

kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 

hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet 

benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági 

jogorvoslati jogával.  

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a 

tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás 

megadásáért. 

 

Érintett helyesbítéshez való joga:  
Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos 

adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan 

késedelem nélkül intézkedik.  

 

Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):  
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó személyes adatokat. Törlési igényt az adatvedelem@hiszk.hu e-mailcímre kell 

küldeni. 

 

Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:  
Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az 

alábbiak esetén:  

- amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő 

ellenőrzi azt,  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását 

kéri,  

mailto:adatvedelem@hiszk.hu
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- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

- amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 

az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Érintett adathordozhatósághoz való joga:  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

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

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha:  

- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  

- az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

 

Érintett tiltakozáshoz való joga  
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen, ha a személyes adatok 

kezelése vagy továbbítása kizárólag  

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, 

adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,  

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,  

- közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.  

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 

megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 

érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.  

 

Intézkedési idők  
Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 

a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 

és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 

Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről.  

 

Érintett jogainak biztosítása  

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó 

minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze: 

Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 
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Elektronikus úton: hszc.titkarsag@hiszk.hu 

 

Jogorvoslati lehetőségek  
Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk 

rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:  

Postai úton: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 7-9. 

Elektronikus úton: hszc.titkarsag@hiszk.hu 

 

Bírósághoz fordulás joga:  
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön 

választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

Név: Szegedi Törvényszék  

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.  

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408  

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu  

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012  

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:  
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Telefon: +36 1/391-1400  

Fax: +36 1/391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

A Tájékoztató módosításának lehetősége:  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés 

nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos 

Tájékoztatót. 

 

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 

 

    Árva-Nagy Sándorné                                                 Hegedűs Zoltán 

            főigazgató                                                                 kancellár 

 

 

 

 

 

 

mailto:hszc@hiszk.hu
mailto:hszc@hiszk.hu
http://www.naih.hu/
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