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1. Az Adatkezelő 
 
AFővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) (cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.; képviseli: dr. 
Fodor Péter főigazgató; a továbbiakban: a Könyvtár). 
 
Adatvédelmi ügyekben kérjük az adatvédelmi tisztviselőt keresse: adatvedelem@fszek.hu 
 
2. Az egyes adatkezelések 
 

Adatok Adatkezelési cél Megőrzési idő Adatkezelés jogalapja 
A felnőttképzési 
szerződésben 
rögzített adatok1 
(név, születési hely és 
idő, anyja neve, e-
mailcím, legmagasabb 
iskolai végzettség, 
munkahelyi adatok, 
szakképzettség,beoszt
ás) 

Jogszabályi 
kötelezettség 
teljesítése 

A szerződés 
megkötésétől 
számított 8. év 
utolsó napjáig 

Jogi kötelezettség teljesítése. A képzés 
teljesítését követően a jogszabályi előírások2 
miatt szükséges a megőrzés.Az adatok 
megadása nélkül a felnőttképzés teljesítése 
nem lehetséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 

Oktatási azonosító 
forrása: Az 
adatszolgáltatási 
rendszer, vagy az 
érintett 

A Képzésben 
Résztvevő 
nyilvántartása és 
azonosítása az 
adatszolgáltatási 
rendszerben 

A szerződés 
megkötésétől 
számított 8. év 
utolsó napjáig 

Jogi kötelezettség teljesítése. A képzés 
teljesítését követően a jogszabályi előírások3 
miatt szükséges a megőrzés.Az adatok 
megadása nélkül a felnőttképzés teljesítése 
nem lehetséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 

Személyes adat 
továbbítása:név, 
születési név, születési 
hely és idő, anyja neve, 
e-mailcím, 
legmagasabb iskolai 
végzettség, 

Továbbítás a 
felnőttképzési 
államigazgatási 
szerv, a Pest Megyei 
Kormányhivatal, felé 

Egyszeri Jogi kötelezettség teljesítése. Az 
adattovábbítás a jogszabályi előírások4 miatt 
szükséges.[GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 
 
Tájékoztatjuk, hogy a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a képzést követően 
kérdőívet küld majd az Ön részére.  

Jelszókulcs a felület 
eléréséhez 

Az egyéni elérés 
biztosítása 

3 hónap Az adatkezelés a Könyvtár közérdekű 
feladatainak végrehajtásához szükséges. 
[GDPR 6. cikk (1) bek.e.)] 

Tanúsítvány, 
kiállítása:név, 
születési név, anyja 
neve, születési hely és 
idő 

A tanúsítvány 
kiállítása 

A kézbesítésig Az adatkezelés a Könyvtár közérdekű 
feladatainak végrehajtásához szükséges. 
[GDPR 6. cikk (1) bek.e.)] 

Tanúsítvány és 
oklevél postázása: 
név, lakcím 

A tanúsítvány 
postázása 

A sikeres 
kézbesítésig 

Az adatkezelés a Könyvtár közérdekű 
feladatainak végrehajtásához szükséges. 
[GDPR 6. cikk (1) bek.e.)] 

 
3. Jogok és jogorvoslati lehetőségek 
 

                                                           
1 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ (2) alapján az adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal 
részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 
2 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ meghatározza a rögzítendő adatok körét és a kötelező megőrzési 
időt. 
3 A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 25/A.§ (1) bek. alapján „a felnőttképző 
intézmény a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.” 
4 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §. 



Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak 
helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését. A jelszókulcs, a tanúsítvány kiállítása és postázása 
kapcsán Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen.  
Amennyiben úgy látja, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.  
 
Jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről részletes tájékoztatást a www.fszek.hu oldalon található 
adatkezelési tájékoztatóban, illetve az 1. pontban megjelölt e-mail címre, vagy a Könyvtár címére 
küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat. 
 

 


