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Adatkezelési tájékoztató 

 

az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.  

SkillsCom nevű alkalmazásán keresztül végzett adatkezeléshez 

Hatályos: 2022. augusztus 15. napjától 

 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) 

Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 9. 

Központi ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 191. 

Telefon: +36 30 152 9960 

E-mail cím: iroda@ikk.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@ikk.hu, +36 30 121 84 74 

 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja  

A rendszer a kormány által elfogadott, a vállalatok és a kamarák kezdeményezésére elindított program, a 

„Szakképzés 4.0 – Középtávú szakképzési stratégia a szakképzés és a felnőttképzés megújítására, a 

szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégiával összhangban került 

kialakításra.    

 

2.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés célja az Üzemeltető és az érintett közötti online 

felhasználói fiók útján történő információszolgáltatás, 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, szolgáltatás 

teljesítése. 

A kezelt személyes adatok: a felhasználónév, az e-mail cím, jelszó 

vagy Facebook, Google és Apple belépés, valamint annak ténye, 

hogy a regisztráló elmúlt 16 éves, a regisztráló felhasználónak az 

adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül 

szükséges.  

Célja továbbá az Üzemeltető és az érintett közötti kapcsolattartás. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a 

felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező. 

Az (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 (a 

továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint, az 

adatkezelés az érintett, azaz az Ön 

hozzájárulásán alapul. 

 

Az Üzemeltető felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes 

adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen 

szabadon dönthet arról, hogy olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló 

információt tartalmaz. 

 

Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Az Üzemeltető tudatában van annak, hogy a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, 

mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, azok 

következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. A korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik - törvényes 

képviselőjének hozzájárulása szükséges. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a  

                                                           
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
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törvényes képviselője jár el. A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése 16. életévét be nem töltött gyermek 

esetén csak akkor és olyan mértékben jogszerű ̋, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú 

személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy 

jogosultságát ellenőrizni, így a regisztráló, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, 

hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. 

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Üzemeltető a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó 

személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az 

internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt. 

 

2.1.1. Az intézményi regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az intézményi, duális partner regisztrációja során 

kapcsolattartóként megjelölt személyek adatainak kezelése. 

A kezelt adatok: a képviselő, kapcsolattartó neve, az 

azonosításhoz szükséges adatok (beosztás), a kapcsolattartási 

adatok (telefonszám, e-mail cím). 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint, az adatkezelés az érintett 

hozzájárulásán alapul. 

 

2.2. A regisztrációt követően opcionálisan megadható személyes adatok kezelése 

Személyes adat (kötelező megadni) Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja 

érdeklődési kör információk, hírek 

biztosítása az érdeklődési 

körének megfelelően 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

érintett, azaz az Ön hozzájárulásán 

alapul. 

intézmény típusa, ahol tanul  statisztika, későbbi 

kapcsolatfelvétel okán 

intézmény neve, ahol tanul, vagy - 

pedagógus esetén - ahol oktat 

statisztika, későbbi 

kapcsolatfelvétel okán 

ágazat típus, ami érdekli információk, hírek 

biztosítása a választott 

ágazatoknak megfelelően 

szakma, ami érdekli információk, hírek 

biztosítása a választott 

szakmáknak megfelelően 

kedvelt tárgyak statisztika, későbbi 

kapcsolatfelvétel okán 

lakóhely - város statisztika, későbbi 

kapcsolatfelvétel okán 

 

2.3. Önéletrajz és motivációs levél feltöltéséhez szükséges személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés célja, hogy a regisztrált diák felhasználók az 

önéletrajz segítségével a duális partnerek által meghirdetett 

állásokra, pozíciókra tudják benyújtani jelentkezésüket. 

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakhely, 

születési idő, állampolgárság, személyiségi jellemzők, fénykép; 

opcionálisan megadható adatok: nyelvismeret, tanulmányok, 

eredmények, motivációs levélben szereplő valamennyi személyes 

adat.  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

érintett, azaz az Ön hozzájárulásán 

alapul. 
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2.4. Állásra jelentkezés során keletkező személyes adatok kezelése 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés célja, állásra történő jelentkezés biztosítása. 

 

Kezelt adat: jelentkezés ténye 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

érintett, azaz az Ön hozzájárulásán 

alapul. 

 

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az 

Üzemeltető rendelkezésére  

Az Üzemeltető nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintett felhasználótól kap.  

 

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái  

Az Üzemeltető a tájékoztató 2.1., 2.2., 2.3., és a 2.4. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozót 

nem vesz igénybe, a rendszerben regisztrált intézmények és duális partnereken kívül harmadik félnek adatot 

nem továbbít. A személyes adatok tekintetében az Infotv. és a GDPR rendelkezésivel összhangban 

adattovábbítás történhet az érintett hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján. 

 

5. A személyes adatok tárolásának ideje 

Az Üzemeltető a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció esetén: a 

regisztrált fiók törléséig; a feltöltött önéletrajz esetén: az önéletrajz törléséig) kezeli. Az érintett hozzáférését 

a rendszerből törli, vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását az ugyfelszolgalat@ikk.hu e-mail címre 

küldött levelében bármikor visszavonhatja.  

 

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

6.1. Határidő  

Az Üzemeltető az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Üzemeltető 

szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két 

hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Üzemeltető a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

 

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

6.2.1. A hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Üzemeltetőtől 

tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  

• az Üzemeltető - milyen személyes adatait; 

- milyen jogalapon; 

- milyen adatkezelési cél miatt; 

- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

• az Üzemeltető kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

• az Üzemeltető alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, vagy annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére 

első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel.  
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Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Üzemeltető 

köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 

egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat 

kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.  

 

6.2.2. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Üzemeltető módosítsa 

valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat 

pontosságát, az Üzemeltető a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 

elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

 

6.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai 

kezelését az Üzemeltető korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb 

adatoktól elkülönített kezelés biztosításával,) amennyiben  

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Üzemeltető arra az időtartamra 

korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben).  

 

6.2.4. A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha 

álláspontja szerint az Üzemeltető a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal 

összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

 

6.2.5. A törléshez való jog  

A tájékoztató 2.1., 2.2., 2.3. és a 2.4. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak 

jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja 

nem áll fenn.  

 

6.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

A 2.1., 2.2., 2.3. és a 2.4. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak 

jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

 

7. Adatvédelem 

Üzemeltető gondoskodik a SkillsCom-ban tárolt személyes adatok biztonságáról, ennek érdekében a 

tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 

körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 

valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési 

intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat-és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához 
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szükségesek. Az IKK az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi 

incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el. 

 

8. Jogorvoslathoz való jog  

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Üzemeltető a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos 

adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében 

bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a 

lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Üzemeltető székhelye 

szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az 

Üzemeltető székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 


