NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
16 éven aluli tanulók és szüleik, gondviselőik számára

1. Az Adatkezelő

- neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
- székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- törzskönyvi azonosító száma (PIR): 830733
- adószáma: 15830731-2-42
- KSH statisztikai számjele: 15830731-8412-312-01
- Az adatkezelés helye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- Adatkezelő elérhetőségei:
o E-mail: elemzes@nive.hu
o Honlap: www.nive.hu
2. Az adatkezelés célja

A Hivatal a 2018. évi LXXXIX. törvény alapján egységes módszertannal és kérdőívvel
végrehajtott önkéntes és személyazonosításra alkalmatlan módon online kérdőíves
felmérést

folytathat

a

szakképzésben

tanulmányokat

folytató

diákok

pályakövetéséhez kapcsolódóan. A Hivatal a szakképzési tanulmányok folytatása
során több alkalommal fel kívánja mérni, hogy a szakképzésben tanuló diákok a
tanulmányaik során hogyan viszonyulnak a képzésben eltöltött éveikhez, és milyen
továbbtanulási- és munkavállalási preferenciákkal rendelkeznek.
3. Az adatkezelés folyamata

A felmérést mint adatkezelő a Hivatal végzi. A Hivatal az eKréta Informatikai Zrt.
kérdőíves moduljára szóló értesítések kiküldésére kéri fel az eKréta Informatikai Zrt.t. A kérdőívet a szakképzésben tanuló 9. évfolyamosok, 16 évesek, valamint
tanulmányaikat befejezni készülők kapják meg évente két alkalommal, az őszi,
valamint a tavaszi félévben. A felmérésben részt vevő válaszadók (a továbbiakban:
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Válaszadók) felett szülői felügyeletet gyakorlók hozzájárulnak, hogy a Hivatal a
kérdőíves adataikat tartalmazó kutatási adatbázist felhasználja névtelen, aggregált
kimutatások és statisztikai elemzések készítésére, valamint idősoros kutatási
adatbázisok létrehozására és elemzésére.
4. A kezelt adatok köre
4.1. Kutatási adatok

A kutatás fő céljához kapcsolódó adatok. Az adatkezelés célja a 2018. évi LXXXIX.
törvény alapján pályakövetési célú felmérés folytatása a továbbtanulási és képzéssel
kapcsolatos attitűd feltárása demográfiai, képzési és foglalkoztatottsági alapjellemzők
mentén. További kutatási adatok a kitöltés dátumának éve és hónapja. A Válaszadó
önkéntesen vesz részt a Kutatásban, így az adatkezelés jogalapja a Válaszadó felett
szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása.
4.2. Személyes adatok

A válaszadó oktatási azonosítója. A kezelt adat: oktatási azonosító. Az adatkezelés
célja a kérdőíves felmérés válaszainak idősoros összekapcsolása pályakövetési céllal a
Válaszadó

oktatási

azonosítója

alapján

generált

pszeudonim

(névtelen,

beazonosításra alkalmatlan) kapcsoló kóddal. A pályakövetési kérdőív eredményei
pszeudonim kóddal kerülnek tárolásra. A Válaszadó oktatási azonosítója a kérdőíves
eredményektől független adatbázisban kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapja a
Válaszadó felett szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére
egyébként alkalmas.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése
szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott
terjedelemben. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a
jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem
adja ki.
5. Az adatkezelés jogalapja

A Válaszadók személyes adatainak kezelésére a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
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áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR)
összhangban,

valamint

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
alapján, a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően, tudományos kutatási célból, a
személyes adatok nyilvánosságra hozatala nélkül kerül sor. A Válaszadók esetében a
személyes adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. pont a) bekezdése értelmében az
érintettek önkéntes hozzájárulása: a Válaszadók felett szülői felügyeletet gyakorlók a
kérdőív kitöltésének megkezdése előtt hozzájárulnak a Válaszadók személyes
adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. Az
adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás beszerzését és nyilvántartását, valamint a
GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatást a Hivatal mint adatkezelő végzi.
6. Az adatok felhasználása, az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a felmérésben való részvétellel a
Válaszadó illetve a Válaszadó felett szülői felügyeletet gyakorló hozzájárul, hogy a
kérdőíves válaszait tartalmazó kutatási adatbázist és az ezekből összeálló idősoros
adatbázist a Hivatal felhasználja névtelen, aggregált kimutatások és statisztikai
elemzések, továbbá idősoros elemzések készítésére. Továbbá hozzájárul, hogy a
Hivatal a Válaszadó oktatási azonosítóját a kutatási adatbázistól független
adatbázisban tárolja és felhasználja azt pszeudonim (névtelen, beazonosításra
alkalmatlan) kapcsolókód megalkotására idősoros kutatási adatbázis létrehozásának
céljához. A Hivatal a kutatási adatbázist tudományos és statisztikai célokból elemzi,
és csak olyan módon teszi közzé, hogy az egyéni résztvevőkre és az egyéni válaszokra
többé már nem lehet következtetni. Sem a kutatásban való részvétel, sem annak
elutasítása semmilyen negatív következménnyel nem jár a felmérésbe meghívottak
számára.
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Válaszadó felett szülői felügyeletet
gyakorló hozzájárul továbbá, hogy a Válaszadót szakképzési tanulmányai során több
alkalommal megkeresse a Hivatal pályakövetési célú kérdőíves felméréssel.
Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásokba – az eljárásban indokolt mértékig –
jogosultak betekinteni:
- az adatkezelő vezetői;
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- az adatkezelő vezetői által feljogosított, az adatkezelésben személyesen részt vevő
személyek;
- az adatkezelő illetékes munkatársai feladatuk ellátása során.
7. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat legfeljebb 15 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
8. Adatbiztonsági intézkedések

A Hivatal kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését
megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Hivatal törekszik
védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra

hozatal,

törlés

vagy

megsemmisítés,

valamint

a

véletlen

megsemmisülés és sérülés ellen.
A Hivatal az adatok biztonságát azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és
hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,
vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és
szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Hivatal a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A Hivatal az elektronikus rendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan
személyeknek, akik arra nem jogosultak, és minden intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.
9. Az adatkezelésben érintettek jogai

A Válaszadó felett szülői felügyeletet gyakorló az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, ez esetben a Válaszadó személyes adatait, ha azok
azonosíthatók vagy egyértelműen a személyéhez köthetők, azonnal töröljük, vagy ha
a tudományos kutatási célok megvalósulásához az szükséges, az egyedi azonosítást
lehetővé tévő adatok törlésével, aggregálásával álnevesítjük a GDPR 17. cikk (3)
bekezdés d) pontja és a 89. cikk (1) bekezdése szerint. A GDPR 7. cikk (3) bekezdése
értelmében a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha a felmérés adatai azonosítható
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személyekhez rendelhetők, akkor a Válaszadónak, illetve a Válaszadó felett szülői
felügyeletet gyakorlónak joga van hozzá, hogy:
- tudja, hogy milyen adatokat tárolunk róla,
- helyesbítsük az adatait,
- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatok kezelését,
- kérje az adatainak törlését figyelemmel a GDPR 17. cikk (3) bekezdés d) pontjára és
a 89. cikk (1) bekezdésére,
- megadott hozzájárulását visszavonja,
- panaszt tegyen az érintett felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11-,
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy jogainak
megsértése esetén bírósághoz forduljon.
E kutatás keretében a Hivatal mint adatkezelő viseli a felelősséget a saját technikai és
szervezési intézkedéseinek körébe tartozó adatvédelmi és adatbiztonsági eljárásokkal,
illetve az ezek esetleges hiányosságai miatt bekövetkező adatvédelmi incidensekkel
kapcsolatban.
Az adatvédelmi intézkedések betartását adatvédelmi tisztviselőnk ellenőrzi: dr. Kövy
Mihály, adatvédelmi tisztviselő. Adatvédelmi kérdések esetén kapcsolatba léphet vele
az alábbi elérhetőségen: Kovy.Mihaly@nive.hu. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna,
keresse adatvédelmi tisztviselőnket!
A felmérésről örömmel adunk bővebb tájékoztatást az elemzes@nive.hu e-mail
címen!

Budapest, 2021. november 2.
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
16 éven felüli tanulók számára

1. Az Adatkezelő

- neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
- székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- törzskönyvi azonosító száma (PIR): 830733
- adószáma: 15830731-2-42
- KSH statisztikai számjele: 15830731-8412-312-01
- Az adatkezelés helye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
- Adatkezelő elérhetőségei:
o E-mail: elemzes@nive.hu
o Honlap: www.nive.hu
2. Az adatkezelés célja

A Hivatal a 2018. évi LXXXIX. törvény alapján egységes módszertannal és kérdőívvel
végrehajtott önkéntes és személyazonosításra alkalmatlan módon online kérdőíves
felmérést

folytathat

a

szakképzésben

tanulmányokat

folytató

diákok

pályakövetéséhez kapcsolódóan. A Hivatal a szakképzési tanulmányok folytatása
során több alkalommal fel kívánja mérni, hogy a szakképzésben tanuló diákok a
tanulmányaik során hogyan viszonyulnak a képzésben eltöltött éveikhez, és milyen
továbbtanulási- és munkavállalási preferenciákkal rendelkeznek.
3. Az adatkezelés folyamata

A felmérést mint adatkezelő a Hivatal végzi. A Hivatal az eKréta Informatikai Zrt.
kérdőíves moduljára szóló értesítések kiküldésére kéri fel az eKréta Informatikai Zrt.t. A kérdőívet a szakképzésben tanuló 9. évfolyamosok, 16 évesek, valamint
tanulmányaikat befejezni készülők kapják meg évente két alkalommal, az őszi,
valamint a tavaszi félévben. A felmérésben részt vevő válaszadók (a továbbiakban:
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Válaszadók) hozzájárulnak, hogy a Hivatal a kérdőíves adataikat tartalmazó kutatási
adatbázist felhasználja névtelen, aggregált kimutatások és statisztikai elemzések
készítésére, valamint idősoros kutatási adatbázisok létrehozására és elemzésére.
4. A kezelt adatok köre
4.1. Kutatási adatok

A kutatás fő céljához kapcsolódó adatok. Az adatkezelés célja a 2018. évi LXXXIX.
törvény alapján pályakövetési célú felmérés folytatása a továbbtanulási és képzéssel
kapcsolatos attitűd feltárása demográfiai, képzési és foglalkoztatottsági alapjellemzők
mentén. További kutatási adatok a kitöltés dátumának éve és hónapja. A Válaszadó
önkéntesen vesz részt a Kutatásban, így az adatkezelés jogalapja a Válaszadó
hozzájárulása.
4.2. Személyes adatok

A válaszadó oktatási azonosítója. A kezelt adat: oktatási azonosító. Az adatkezelés
célja a kérdőíves felmérés válaszainak idősoros összekapcsolása pályakövetési céllal a
Válaszadó

oktatási

azonosítója

alapján

generált

pszeudonim

(névtelen,

beazonosításra alkalmatlan) kapcsoló kóddal. A pályakövetési kérdőív eredményei
pszeudonim kóddal kerülnek tárolásra. A Válaszadó oktatási azonosítója a kérdőíves
eredményektől független adatbázisban kerül tárolásra. Az adatkezelés jogalapja a
Válaszadó hozzájárulása.
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére
egyébként alkalmas.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése
szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott
terjedelemben. Az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a
jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem
adja ki.
5. Az adatkezelés jogalapja

A Válaszadók személyes adatainak kezelésére 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 szóló, az
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Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR)
összhangban,

valamint

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
alapján, a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően, tudományos kutatási célból, a
személyes adatok nyilvánosságra hozatala nélkül kerül sor. A Válaszadók esetében a
személyes adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. pont a) bekezdése értelmében az
érintettek önkéntes hozzájárulása: a Válaszadók a kérdőív kitöltésének megkezdése
előtt hozzájárulnak a személyes adataik kezeléséhez a jelen adatkezelési
tájékoztatónak

megfelelően.

Az

adatkezeléshez

való

önkéntes

hozzájárulás

beszerzését és nyilvántartását, valamint a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatást a
Hivatal mint adatkezelő végzi.
6. Az adatok felhasználása, az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a felmérésben való részvétellel a
Válaszadó hozzájárul, hogy a kérdőíves válaszait tartalmazó kutatási adatbázist és az
ezekből összeálló idősoros adatbázist a Hivatal felhasználja névtelen, aggregált
kimutatások és statisztikai elemzések, továbbá idősoros elemzések készítésére.
Továbbá hozzájárul, hogy a Hivatal a Válaszadó oktatási azonosítóját a kutatási
adatbázistól független adatbázisban tárolja és felhasználja azt pszeudonim (névtelen,
beazonosításra alkalmatlan) kapcsolókód megalkotására idősoros kutatási adatbázis
létrehozásának céljához. A Hivatal a kutatási adatbázist tudományos és statisztikai
célokból elemzi, és csak olyan módon teszi közzé, hogy az egyéni résztvevőkre és az
egyéni válaszokra többé már nem lehet következtetni. Sem a kutatásban való
részvétel, sem annak elutasítása semmilyen negatív következménnyel nem jár a
felmérésbe meghívottak számára.
Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Válaszadó hozzájárul továbbá, hogy a
Válaszadót szakképzési tanulmányai során több alkalommal megkeresse a Hivatal
pályakövetési célú kérdőíves felméréssel.
Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásokba – az eljárásban indokolt mértékig –
jogosultak betekinteni:
- az adatkezelő vezetői;
- az adatkezelő vezetői által feljogosított, az adatkezelésben személyesen részt vevő
személyek;
- az adatkezelő illetékes munkatársai feladatuk ellátása során.

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
7. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat legfeljebb 15 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
8. Adatbiztonsági intézkedések

A Hivatal kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését
megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Hivatal törekszik
védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra

hozatal,

törlés

vagy

megsemmisítés,

valamint

a

véletlen

megsemmisülés és sérülés ellen.
A Hivatal az adatok biztonságát azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és
hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,
vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és
szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Hivatal a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A Hivatal az elektronikus rendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan
személyeknek, akik arra nem jogosultak, és minden intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.
9. Az adatkezelésben érintettek jogai

A Válaszadó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez
esetben személyes adatait, ha azok azonosíthatók vagy egyértelműen a személyéhez
köthetők, azonnal töröljük, vagy ha a tudományos kutatási célok megvalósulásához
az szükséges, az egyedi azonosítást lehetővé tévő adatok törlésével, aggregálásával
álnevesítjük a GDPR 17. cikk (3) bekezdés d) pontja és a 89. cikk (1) bekezdése szerint.
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha a felmérés
adatai azonosítható személyekhez rendelhetők, akkor a Válaszadónak joga van hozzá,
hogy:
- tudja, hogy milyen adatokat tárolunk róla,
- helyesbítsük az adatait,
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- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatok kezelését,
- kérje az adatainak törlését figyelemmel a GDPR 17. cikk (3) bekezdés d) pontjára és
a 89. cikk (1) bekezdésére,
- megadott hozzájárulását visszavonja,
- panaszt tegyen az érintett felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11-,
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy jogainak
megsértése esetén bírósághoz forduljon.
E kutatás keretében a Hivatal mint adatkezelő viseli a felelősséget a saját technikai és
szervezési intézkedéseinek körébe tartozó adatvédelmi és adatbiztonsági eljárásokkal,
illetve az ezek esetleges hiányosságai miatt bekövetkező adatvédelmi incidensekkel
kapcsolatban.
Az adatvédelmi intézkedések betartását adatvédelmi tisztviselőnk ellenőrzi: dr. Kövy
Mihály, adatvédelmi tisztviselő. Adatvédelmi kérdések esetén kapcsolatba léphet vele
az alábbi elérhetőségen: Kovy.Mihaly@nive.hu. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna,
keresse adatvédelmi tisztviselőnket!
A felmérésről örömmel adunk bővebb tájékoztatást az elemzes@nive.hu e-mail
címen!
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