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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
1.

Az adatkezelő adatai:
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Az adatkezelő székhelye:
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 06-1-327-8900
E-mail: titkarsag@titnet.hu
Honlap: www.titnet.hu
Adószám: 19002457-2-42

Alkalmazott jogszabályi hivatkozások:
a) 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 (általános adatvédelmi rendelet) Az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 Rendelete (2016. április 27.);
b) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban Infotv.);
c) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);
d) 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
e) 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)
f) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
g) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155. §-a);
h) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
i) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete (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.
j) 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése
k) 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet a Nyelvvizsgáztatásról
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3. Az adatkezelési szabályzattal érintett területek a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulatnál:
a) ismeretterjesztő intézmények és rendezvények látogatói
b) ismeretterjesztő lapok előfizetői és olvasói
c) tehetséggondozó versenyek résztvevői
d) nyelvi és felnőttképzési tanfolyamok résztvevői
e) Nyelvvizsgaközpont vizsgázói
f) ismeretterjesztő lapok cikkpályázatainak résztvevői
g) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkavállalói
h) Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal megbízásos-szerződéses jogviszonyban
álló vállalkozások, magánszemélyek
i) TIT székházának, intézményeinek, ügyfélszolgálatának látogatói
Az adatkezelés célja
3/a-b-c-f. pontok esetében az ismeretterjesztő programok, tehetséggondozó versenyek
lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelése, versenyrendezvények és pályázati
eredmények kezelése, pályázati kötelező dokumentációhoz szükséges személyes adatok és
fényképek készítése.
3/d. pont esetében a Felnőttképzésről szóló törvény rendelkezései szerinti adatok
kezelése.
3/e. pont esetében a 137/2008. (V.16.) Kormányrendeletben foglalt nyelvvizsgáztatási
tevékenységgel (papír alapú, számítógépes és online nyelvvizsga) kapcsolatos személyes
adatok kezelése (viselt név, születéskori név, anyja születéskori neve, születési hely, születési
idő, állampolgárság, nem, OH azonosító, személyi igazolvány száma, lakcím, telefonszám, email cím), a választott nyelvvizsgával kapcsolatos adatok kezelése (vizsga formátuma, nyelve,
szintje, típusa, fajtája, és dátuma) és ezen adatok közül a szükségesek továbbítása az Oktatási
Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja felé, közigazgatási hatósági eljárás
keretében, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok adatkezelése és kiállítása céljából.
Az online nyelvvizsga keretében teljesített vizsgáról minden esetben videó- és hangfelvétel
készül, ehhez való hozzájárulását a vizsgázó jelen szabályzat elfogadásával adja meg. A
készült videó- és hangfelvételeket, valamint az írásban teljesített feladatokat a Vizsgaközpont
3 évig őrzi meg, hivatkozással a Kormányrendeletre és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ Akkreditációs Kézikönyvére.
3/g-h-i. pontok esetében munkavállalók, ügyfélszolgálati látogatók, megbízásos és
szerződéses jogviszonyban álló partnerek esetében:
 épületen belüli és kívüli kamerák információinak kezelése
 a TIT-tel szerződés alapján pénzügyi teljesítést igénylő jogviszonyban állók
személyes adatainak kezelése a pénzügyi nyilvántartáson keresztül
 nyelvvizsgahelyekkel kötött szerződéses viszony
 nyelvvizsgáztatásban résztvevő levéljavítók, értékelők, szóbeli értékelők,
tanárok
 nyelvvizsga lebonyolításában segítő feladatot ellátó közreműködők.
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Az adatkezelés jogalapja
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az, amely adatkezelőként kialakítja az
adatszolgáltatási rendszer folyamatát, működteti az adatkezelési rendszert, megbízza az
adatfeldolgozókat és ténylegesen kezeli az összesített adatokat.
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az Európa Parlament és Tanács
2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
16 éven aluli személyek esetén az adatokat csak a kiskorú törvényes képviselőjével
(szülő, vagy gyám) egyetértésben rögzítjük, ilyen esetben a nyilatkozattételt a törvényes
képviselőnek is alá kell írnia.
5.
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Az adatkezelés folyamata
Az adatkezelés az alábbi folyamatban valósul meg:
 - Ön tájékoztatást kap az adatok kezelésével kapcsolatban,
 - kitölti az adatkezeléshez hozzájárulást,
 - átadja az adatfelvételi ívet a kitöltésben közreműködő személynek,
 - ez a személy az adatait rögzíti egy elektronikus rendszerben,
 - az elektronikus rendszerben az adatok elérhetővé válnak a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat számára.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Tájékoztatáskéréshez való jog
Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől
arra nézve, hogy az Adatkezelő
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli,
 az Adatkezelő kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes
adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
Helyesbítéshez való jog
Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon
belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Törléshez való jog
Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes
adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a
jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs
ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és
erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
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Zároláshoz való jog
Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé
teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy valamely
személyes adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett
hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az Adatkezelő ne
törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább
tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.
Tiltakozáshoz való jog
Ön a 1. pont szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön
szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez,
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson
alapuló adatkezeléseket.
8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az
Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(http://birosag.hu/torvenyszekek)
Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete
(Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), amely egységes adatvédelmi szabályozást fog
bevezetni az Európai Unió minden tagállamában. E naptól kezdődően a jelen adatkezelési
tájékoztatóban található jogszabályi hivatkozások alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet
megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások értendők.
Budapest, 2020. május
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