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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Közép-európai
Brókerképző
Alapítvány
(továbbiakban
“Brókerképző
Alapítvány”), mint a www.brokerkepzo.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap)
üzemeltetője ezúton teszi közzé a Honoldal és a Honlaphoz kapcsolódó
szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi,
adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a honlap látogatója. A
Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, a Honlap látogatásával
egyben elfogadja a honlap jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi felhasználási
feltételét.
Ha a Tájékoztatóban változás történik, a változtatások felkerülnek a Honlapra.
Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze az Adatkezelési Tájékoztatót, különösen
mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül.
A felhasználó automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató változásait azzal,
hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.
1.

Az adatkezelő neve:
Közép-európai Brókerképző Alapítvány

2.

Az adatkezelő címe, telefonszáma:
1118 Budapest, Kelenhegyi út 43.
Telefon: 279-08-18
Fax:

3.

279-08-19

Az adatkezelő további elérhetőségei:
e-mail cím: info@brokerkepzo.hu

4.

Az adatkezelés jogalapja:
A Brókerképző Alapítvány a szolgáltatásaira történő regisztráció, a szolgáltatás
teljesítése vagy hírlevél feliratkozás során a tudomására jutott bármely
személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint
kezel.

5.

A kezelt adatok köre:
A vizsgázó által megadandó adatok a következők: név, születési hely, idő,
lakcím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, egyéb elérhetőség, számlán szereplő
adatok (cégnév, székhelycím, adószám), a választott vizsga neve és a vizsga
választott időpontja.
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6.

Az adatkezelés célja:
A vizsgázó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
vizsgázó személyének azonosítása, a vizsgadíj beszedése, a vizsgán való
részvétel biztosítása, a vizsgaeredmények adminisztrálása és a vizsgázó
vizsgaeredményekről történő értesítése.
A vizsgázó bármikor jogosult adatai módosítására, illetve bármikor kérheti
adatai törlését. Amennyiben a vizsgázó az adatai törlése mellett dönt, úgy az
adatkezelő visszaállíthatatlan módon megsemmisíti a rendelkezésére bocsátott,
illetve a rendelkezésére álló adatokat.
Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt
kezeli. Az adatkezelő a fentebb megjelölt céloktól eltérő célra a vizsgázó
személyes adatait nem használja. Az adatkezelő a személyes adatokat
harmadik személyek részére nem továbbítja.

7.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő a vizsgázó személyes adatait addig kezeli, ameddig az az
adatkezelés célja miatt szükséges. Az adatkezelés időtartama az adatfelvételtől
számított 2 év.

8.

Az adatkezelés megvalósításának módja:
Az adatkezelő a vizsgázó által a jelentkezési lapon megadott adatokat
számítógépes nyilvántartásba veszi és a vizsgázó személyes adatait
számítógépen is rögzíti, illetve tárolja, valamint megőrzi a vizsgázó által kitöltött
jelentkezési lap eredeti példányát is.
A vizsgázó döntése alapján bármikor kérheti személyes adati módosítását,
helyesbítését, illetve a törlését, sőt bármikor felvilágosítást is kérhet az
adatkezelőtől.
Az adatkezelő a vizsgázó megkeresése esetén a vizsgázó személyesen
adataival kapcsolatosan köteles a megkeresés kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül információval szolgálni.
Az adatkezelő az adatok feldolgozásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

9.

A személyes adatok törlése:
A vizsgázó a személyes adatai törlésére vonatkozó igényt írásban köteles az
adatkezelőhöz eljuttatni. Írásbelinek minősül az igény adatkezelőhöz történő emailen vagy faxon való eljuttatása is. Az adatkezelő a törlési igény
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszaállíthatatlan módon törli a
vizsgázó adatait. Az adatkezelő a törlés megtörténtének tényéről a vizsgázót
írásban köteles értesíteni, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül. A személyes adatok törlése esetén a vizsgázó nem jogosult részt venni
az adatkezelő által szervezett tanfolyamokon, illetve vizsgákon, az adatkezelő
biztosítja továbbá, hogy a korábban megadott személyes adatok ne maradjanak
az adatkezelő birtokában.

10. Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatkezelő biztonságosan kezeli a vizsgázó személyes adatait és ennek
érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és
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szervezési intézkedéseket meg tesz. Az adatkezelő a technika állása szerint
elvárható módon védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás,
továbbítás,
nyilvánosságra
hozatal,
törlés
vagy
megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
11. Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége:
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi
szabályzatot a vizsgázók előzetes írásbeli értesítése mellett egyoldalúan
módosítsa. Az adatvédelmi szabályzat módosításának célja csupán az
adatkezelés megvalósítási módjának, illetve az adatbiztonsági intézkedések
korszerűsítésének fokozása lehet.
12. A vizsgázó jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan:
A vizsgázók a személyesen adataik kezeléséről bármikor jogosultak
tájékoztatást kérni. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást nyújt az érintettnek az
általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatkezelő nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá bármely más, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb
kérdésről. A tájékoztatás iránti kérelmet az adatkezelő részére írásban kell
eljuttatni, a kérésre az adatkezelő az igény kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül írásban nyújt a vizsgázó számára tájékoztatást.
13.

A weboldal
információk

használatával

összefüggésben

egyébként

gyűjtött

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifejezetten nem ad meg személyes
adatot, úgy a Brókerképző Alapítvány semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó
személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a
Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív
gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző
technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k,
Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ilyen adatok a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során
generálódnak és, amelyeket a Honlapon használt cookie-k a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül – a Honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza.
A Honlapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ezek
használatához.
A Brókerképző Alapítvány a Honlappal összefüggésben igénybe veszi a Google
Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a
Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k
által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek
továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat elsősorban arra
használja, hogy nyomon kövesse a Honlap látogatottságát és a Honlapon
végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az
információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt
jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az
általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is
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továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics
tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).
A Brókerképző Alapítvány hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook)
internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k
segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a
Brókerképző Alapítvány Honlapján, és ez alapján – személyre szabottan –
jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak.
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a
Felhasználó azonosítására. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja,
hogy a Brókerképző Alapítvány a Honlapot megfelelően működtetni tudja,
amelyhez szükséges különösen a Honlapra látogatási adatok nyomon követése,
és a Honlap használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A
Brókerképző Alapítvány ezen kívül felhasználhatja ezen információkat arra,
hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlap funkcióit javítsa,
fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes
használatról.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat
gyűjtsenek róla a Honlap használatával összefüggésben, az internetböngésző
beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát,
vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által
meghatározott adatvédelmi előírások az irányadók, és az ilyen adatkezelés
tekintetében a Brókerképző Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal.
14. A vizsgázó jogérvényesítési lehetőségei:
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
az irányadók.
A vizsgázó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény rendelkezései
alapján gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., www.naih.hu) segítségét.
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