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Adatvédelmi rendelkezések
Az Oktató Központ a tanuló és a szülő (törvényes képviselő) személyes adatait részben a szerződés teljesítése
(angol nyelvoktatás), részben jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése (számlázás, fktv.) érdekében
kezeli. Az Oktató Központ adatkezelési műveletei: a személyes adatok gyűjtése a jelentkezési lapok alapján,
az abban foglalt adatok rögzítése, tanfolyamok szerinti tagolás, tárolás, lekérdezés, betekintés, csoportok
kialakítása érdekében történő felhasználás, tanfolyamok és tudásszint szerinti összehangolás, vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés és megsemmisítés.
Az Oktató Központ az adatok kezeléshez adatfeldolgozót vehet igénybe, aki részére az adatlapról rögzített
adatokat továbbíthatja. Adatfeldolgozó a Helen Doron jogtulajdonos (Helen Doron Ltd. Teradion Industrial
Park, DN Misgav, 20179, Israel), a magyarországi master franchisor (Gyerekangol Kft. 1117 Budapest, Prielle
K. u 8/a.), akinek munkavállalói és megbízottjai férnek az adatokhoz, illetve a 2020,szept.1.-től hatályos
Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben. Az adatfeldolgozók a jelentkezési lapokon megadott személyes
adatok IT nyilvántartási rendszerét (platformját) biztosítják, azonban az adatokat az egymásra épülő további
tanfolyamok szervezésére, tananyagok elkészítéséhez és statisztikai elemzések készítéséhez használják. Az
adatfeldolgozók adatvédelmi rendszere és biztonsága megfelel a természetes személyeknek a személyes
adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) illetve az fktv.2020.szept.1. törvényben foglalt
követelményeknek. A személyes adatok nyilvántartása a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséig, de
legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogokat a Oktató Központ honlapja részletezi. (a honlap
címe: szekesfehervar.helendoron.hu) Az adatok kezelésével, illetve azok feldolgozásával kapcsolatos jogok
gyakorlása, illetve a panaszok megtétele az Oktató Központ vezetőjénél van lehetőség. (Czikajló-Sipos
Adrienn, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u.105/A, +36 70 623 0567) Jogsérelem esetén az érintett a Nemzeti
Adatvédelmi és Információ Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c;
ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-391-1400), illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhat.
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatban a személyes adatok megadásának jogcíme a törvényes
képviselő adatvédelmi tájékoztatásán alapuló önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható
hozzájárulása. Erre akkor lehet szükség, ha a gyermek egészségi állapotának ismerete a gyermek tanítása
során feltétlenül szükséges. Ilyen körülmények lehetnek különösen: allergia, SNI, diszlexia, egyéb tanulási
nehézség, nem látható fogyatékosság pl. nagyothallás, látássérültség, epilepszia stb. Az ilyen adatokat a
Oktató Központ az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén azonnal törli, illetve megsemmisíti.
Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségi adatot a jelentkezési lapot
tartalmaz, a lapon az ilyen részt le kell választani, vagy az egész lapot meg kell semmisíteni és szükség esetén
új jelentkezési lapot kell kitölteni. A hozzájárulás visszavonása az addigi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Egyéb személyhez fűződő jogok
A törvényes képviselő a jelentkezési lapon dönthet arról, hogy a gyermekéről a tanfolyam során kép és
hangmás készülhessen és azt az Oktató Központ a honlapján, vagy egyéb közösségi felületen megoszthassa. A
hozzájárulás önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható. Személyiségi jog megsértése esetén az
érintett, illetve törvényes képviselője az illetékes bírósághoz fordulhat.
Irányadó jog
Az Oktató Központ és a tanuló törvényes képviselője között a tanuló nyelvoktatására létrejött tanfolyami
szerződés jelen feltételekben nem rendezett kérdéseiben a Ptk megbízásra rendelkezési irányadóak. Jogvita
esetén a hatályos magyar jog irányadó, amelynek elbírálására a Oktató Központ oktatási helyszíne szerinti
bíróság illetékességét kötik ki.
Teljesség
Jelen 3 oldalon részletezett tanfolyami feltételek tartalmazzák mindazon lényeges tényeket és körülményeket,
amelyek ismerete a tanfolyamon való részvételben való döntéshez szükséges. Minden egyéb előzetes
tájékoztatás, amely jelen feltételekkel ellentétes, a feltételek elfogadásával hatályát veszti. Az általános
tanfolyami feltételeket a tanuló törvényes képviselője a jelentkezési adatlap aláírásával fogadja el, illetve tesz
nyilatkozatot annak megismeréséről.
Hatályosság
Jelen tanfolyami általános feltételek 2020.szeptember 1. napjától hatályosak. A Helen Doron English Oktató
Központ Székesfehérvár képviseletében: Czikajló-Sipos Adrienn, iskolavezető

