ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Ön adatai megadásával kérhet egyedei ajánlatot a Performan Group Kft. MICROLEARNING
SZOLGÁLTATÁSAIVAL kapcsolatban. Az egyedi ajánlat tartalmaz egy ingyenes kipróbálási
lehetőséget, melynek segítségével Ön pontosabb képet kaphat szolgáltatásainkról. Ezen
túlmenően kérése esetén rendszeres hírlevelet küldünk Önnek szolgáltatásainkkal
kapcsolatban.
Az adatkezelés mindennapi munkánkhoz tartozik, azonban kiemelt figyelmet fordítunk arra,
hogy ezzel kapcsolatban Önt megfelelően tájékoztassuk. Az alábbiakban pontos tájékoztatást
talál arra vonatkozóan, hogy adatkezelési hozzájárulása megadása esetén hogyan kezeljük
adatait.
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Performan Group Kft (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 52., elérhetőség:
gdpr@performan.hu, +36 1 203 6568, Gombos Erika adatvédelmi referens)
1. Egyedi ajánlat nyújtása, melynek keretében szolgáltatásunk ingyenesen
kipróbálható. Kapcsolattartás és egyedi ajánlat kidolgozása. Releváns új
tartalmak esetén tájékoztatás.
2. Hírlevélre feliratkozás esetén marketing célú megkeresések Adatkezelő
szolgáltatásával kapcsolatban.
Az egyes adatkezelési célok tekintetében Önnek külön hozzá kell járulnia adatai
kezeléséhez.
Az ajánlat és kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön nevét, e-mail címét és
telefonszámát. Ezen adatok megadása nélkül az ajánlatot nem tudjuk nyújtani
Önnek.
Hírlevél kérése esetén kötelező adat az Ön neve és e-mail címe.
Ön opcionálisan megadhatja vállalata nevét, az Ön pozícióját, illetve egyedi
üzenetben bármely további adatot. Ezen adatokat kizárólag arra használjuk fel,
hogy az Ön számára személyre szabott ajánlatot nyújtsunk. Kérjük, ne adjon meg
olyan opcionális adatot, melynek kezeléséhez nem járul hozzá.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulás, a 2016/679. számú EK rendelet 6.
cikk (a) pontja) alapján. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül, akár egyes
adatkezelési célokra vonatkozóan is visszavonható, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél
megvalósulásáig kezeljük attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.
Az Ön adatait Adatkezelő tárolja, ahhoz munkatársai kizárólag feladataik teljesítése
körében férhetnek hozzá. Az Ön személyes adatai szerződéses Adatfeldolgozóink
felé kerülnek továbbításra.
Az Ön jogait a GDPR Rendelet határozza meg. Az adatkezeléssel az alábbi
legfontosabb jogai vannak:
(i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy
adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos
információkat megadja);
(ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy
kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti);
(iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés
nem lenne jogszerű, úgy azt az Adatkezelő törli);
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen
vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás
kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből kezeli;
(v) Az adathordozhatósághoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő a
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
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Jogorvoslat
i
lehetőségek

az érintett vagy az általa megjelölt másik adatkezelő részére átadja)
(vi) tiltakozáshoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az
adatkezelést, a továbbiakban nem küld üzenetet az Érintett részére);
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép adatkezelővel a fent
meghatározott elérhetőségeken.
Az Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti
törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az
alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

Kérjük, bármilyen kérdése van, forduljon munkatársainkhoz!

---------------------------------------------
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1. BEVEZETÉS
A Performan Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és
tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik
védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését
végzi.
Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és
garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes
adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes
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adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell
figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.
Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse,
hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel
kapcsolatos jogait.

2. ADATKEZELŐ ADATAI
Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az
Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során
törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.
Az Adatkezelő adatai:
o
o
o
o
o
o
o

Cégnév:
Székhely:
Iroda:
Weblap:
Kapcsolattartás:
Telefon:
E-mail

Performan Group Kft.
2030 Érd, Bádogos u. 52.
1126 Budapest, Derkovits u. 10.
www.learnandroll.hu
Gombos Erika adatvédelmi referens
+36 1 203 6568
gdpr@performan.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti
címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30
napon belül küldjük az Ön által kért címre.
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3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS JOGSZABÁLYOK
a. JOGSZABÁLYOK
Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely
személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben
Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez.
Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alapelveivel összhangban jár el.
Adatkezelő az adatkezelési műveleteit a vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok
alapján alakítja ki, különös tekintettel az alábbiakra:
-

-

2016/679/EU Rendelet (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 (továbbiakban
Rendelet)
Magyarország Alaptörvénye
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
(továbbiakban Infotv.)

b. ALAPELVEK
Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:
-

célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)
szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)
jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor
hatályos jogszabályoknak)
átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok
alkalmazása)
adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben
valósuljon meg)
arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos
érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)
elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát
Adatkezelő megfelelően dokumentálja)

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban
Rendelet) 5. cikkében.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Ön által megadott adatok helyességéért
kizárólag Ön felel. Kérjük, hogy ennek megfelelően ellenőrizzék a megadott adataik
helyességét.
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4. AZ ÖN JOGAI
a. HOGYAN GYAKOROLHATJA A JOGAIT?
Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével
fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:
o
o
o

Kapcsolattartás:
Telefon:
E-mail:

Gombos Erika adatvédelmi referens
+36 1 203 6568
gdpr@performan.hu

Ön jogosult a jogaival kapcsolatban kérelem benyújtására. Adatkezelő a kérelmek elbírálása
során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Adatkezelő bármely
elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot.
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az
adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri,
vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget
jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok
kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen
felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

b. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
-Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, akár egyes adatkezelési célok tekintetében
is visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
-Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen
tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult
továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott
kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 1314. cikke tartalmaz.
-A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy
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kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről
tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.
-A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:
o Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
o Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más
jogalappal az adatkezelésre.
o Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely
elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
o Az adatkezelés jogellenesen történt.
o Jogszabály írja elő az adatok törlését.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.
-Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi
esetekben:
o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri
azok korlátozását.
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény
érvényesítése vagy védelme érdekében.
o Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak
megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.
-Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és
az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó,
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.
-Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az
Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy
a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
o posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
o cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
o Telefon: +36 (1) 391-1400
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o
o
o

Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

-Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű
döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem
foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül
tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az
adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a
Rendelet szabályai szerint kezelték.
A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes
törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

5. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve
szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság
követelményére. Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a
személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes
adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali
észlelése céljából.
Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében
-

technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása
tekintetében
biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság
biztosítása céljából
biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára
legyen engedélyezett
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6. ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket.
Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a
Partnerek részére.

Weboldal
üzemeltetője

Partner neve
Total Stúdió Kft.

Elérhetősége
1133 Budapest, Gogol utca 13. 113-as iroda
www.totalstudio.hu,
info@totalstudio.hu
tel: +36 20 313 9004

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi
feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak
sérelmével.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
További információkért kérjen segítséget Adatkezelő munkatársától, illetve adatvédelmi
referensétől.
Budapest, 2020. május 18.
Székely Sándor
ügyvezető
Verziószám: 1.0.
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