
Adatvédelem az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.-nél 

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.  kijelenti, hogy a képzésekre, tréningekre való 
jelentkezések során megadott adatokat kizárólag saját, belső adminisztrációs célokra 
használja, azt más cégnek, harmadik személynek – kivéve, ha törvény vagy jogszabály erre 
nem kötelezi – nem adja ki, és amennyiben erre külön felhatalmazást a jelentkező a 
jelentkezés során nem adott, marketing célokra nem használja. A weboldalon használt és 
egyéb levelezésből származó e-mail cím és jelszó felhasználó általi nem megfelelő kezeléséből 
származó károkért és visszaélésekért nem vállal felelősséget.  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft.- nek jogszabály által meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettsége van, ezért a jelentkezés során megadott adatok mellett a jogszabályokban 
meghatározott adatok bekérése is indokolt. Ez utóbbiak megadása szintén kötelező az 
Openout Tréning és Tanácsadó Kft. részére, a képzés előtt megkötendő felnőttképzési 
szerződés keretében.  

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. (1039 Budapest Völgy utca 9 mindent elkövet annak 
érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 
(Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) szabályainak megfelelően mindennemű általa kezelt 
adatot biztonságosan kezeljen. 

Az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. az alábbi tevékenységei során kezel adatot: kontakt és 
e-learning oktatásokra való jelentkezés során, partnereivel való kapcsolatok, közösségi média 
használata során. Informatikai rendszerünket megfelelő védelemmel látjuk el annak 
érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne juthassanak hozzá. A papíralapon szereplő 
adatokat elzárva tartjuk, és csak azon kollégánk fér hozzá, akinek a munkájához 
nélkülözhetetlen. 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén forduljon kollégánkhoz az info@openout.hu 
címen. 

Önnek az alábbi jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak 
az Openout Tréning és Tanácsadó Kft. adatkezelésével kapcsolatban: 

1. Hozzájárulás visszavonása 

Önnek bármikor jogában áll megadott adatainak  hozzájárulását indokolás nélkül 
visszavonni akkor, ha az adott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás 
visszavonása esetén a személyes adatait töröljük. Bizonyos esetekben a hozzájárulásának 
visszavonása esetén továbbra is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – az ilyen esetről 
Önt részletesen tájékoztatni fogjuk. 

2. Hozzáférés személyes adataihoz 
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Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. 
Kérésére elektronikus úton másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési 
tevékenységünkről, emellett tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is. 

3. Helyesbítés 

Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy 
kérheti, hogy azokat pontosítsuk, majd nyilvántartásunkban az új adatait szerepeltessük. 

4. Törlés 

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük személyes adatát. Személyes adatait a következő 
esetekben is töröljük: visszavonták a hozzájárulást; letelt az adatkezelés időtartama; az 
adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy a továbbiakban már nincs 
szükségünk az adott személyes adat kezelésére. Bizonyos esetekben személyes adatokat 
meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a 
jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen 
akadálya lenne, akkor erről Önt tájékoztatni fogjuk. 

5. Adatkezelés korlátozása 

Ön kérheti a személyes adatai korlátozását, amennyiben az adatkezelés folytatása vagy a 
törlése nem indokolt: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más 
műveletet nem hajtunk végre. 

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha: 

- Ha az adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet 
kivizsgáljuk: a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy 

- jogellenes adatkezelés esetén, ha Ön a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
- már nincs szükségünk az adataira, de Ön igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez 
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, amíg megvizsgáljuk a tiltakozási kérelmét 

A korlátozás feloldásról Önt tájékoztatjuk. 

6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen 

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha 
azokat marketinges célból használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja az Openout Kft.jogos 
érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük. 

7. Adathordozás 

Ön kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat elektronikusformátumban megkapja, és másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ha ennek technikai feltételei adottak, kérheti az adat közvetlen 
továbbítását is a másik adatkezelő részére. Erre az adathordozásra azonban csak akkor van 
lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a 



szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon 
kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége. 

Kérjük, hogy panaszával elsődlegesen hozzánk forduljon, hogy azt mielőbb kivizsgálhassuk és 
orvosoljuk! 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) is 
lehet fordulni. 
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