
Adatkezelési tájékoztató 

 

Az alábbi tájékoztató a matekoktatas.com weboldalon megadott, az oldal üzemeltetői 

számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó 

elveket és szabályokat határozza meg. A matekoktatas.com oldal üzemeltetői kijelentik, 

hogy alávetik magukat a jelen tájékoztatóban foglaltaknak. 

Ha bármilyen kérdésük merül fel, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az adatkezelőkkel. 

Adatkezelő 

Kovács János egyéni vállalkozó (székhely: 1131 Budapest, Tahi utca 92. adószám: 

53614133-1-41 ; nyilvántartási szám: 55151931; e-mail: uzenet@matekoktatas.com; 

telefonszám: 06 30 8560975) 

 

A matekoktatas.com honlap működése során a felhasználók adatait a hatályos 

jogszabályokat betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: 

 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi 

Rendelet” vagy „GDPR”) 

 Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény. (Adatvédelmi törvény) 

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvény 

 A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,  

 A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 

1998. évi VI. törvény,  

 Az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, 

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, 

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az 

esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy 

azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. 

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmának 

módosítására, a módosítás a matekoktatas.com oldalon való közzétételkor lép 

érvénybe. 



Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 

természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az 

adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az 

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel 

helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – 

közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, 

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző 

tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]  

Az adatkezelés általános elvei 

 az adatkezelés célja oktatási szolgáltatás nyújtása, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás 

 az adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek a szolgáltatás 

nyújtásához elengedhetetlenek 

 az adatkezelő a személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen, az 

érintett személy beleegyezésével szerzi meg és használja 

 az adatkezelő az érintett személyek személyes adatait csak a weboldalon 

megfogalmazott céloknak megfelelően használja fel (elsősorban az oktatási 

szolgáltatáshoz szükséges kapcsolattartás céljából) 

 az adatkezelő az érintett személyek adatait az érintett személy beleegyezése 

nélkül nem adja tovább harmadik személynek, kivéve a szolgáltatás 

nyújtásában részt vevő munkatársak számára 

 az adatkezelő az érintett személyek személyes adatait biztonságosan tárolja 

 az adatkezelő az érintett személyek személyes adatait kérésükre azonnali 

hatállyal törli nyilvántartásaiból 

 a 16. életévét be nem töltött személyek személyes adatait az adatkezelő csak 

szülői hozzájárulás esetén kezeli 

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez 

A matekoktatas.com oldalon kínált oktatási szolgáltatásra való jelentkezésével, a 

kapcsolatfelvétellel az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az 

alábbi adatait kezelje.  

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Jelentkezési adatok, jelentkezési űrlap 



A jelentkezéshez szükséges személyes adatok: szülő neve, e-mail címe, telefonszáma, 

tanuló neve, osztálya 

Az adatok kezelésének célja: oktatási szolgáltatás nyújtása, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás lehetővé tétele, a szolgáltatás tervezhetősége 

Az adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása  

Az adatok kezelésének időtartama: az érintett személy adattörléssel kapcsolatos 

kéréséig 

Az adatok megismerésére jogosult személyek: az adatkezelők, illetve a szolgáltatás 

nyújtásában részt vevő munkatársak 

 

Kapcsolattartási adatok, kapcsolati űrlap  

A kapcsolattartás során előforduló személyes adatok: az ügyfél neve, ügyfél e-mail 

címe, az ügyfél telefonszáma 

Az adatok kezelésének célja: oktatási szolgáltatás nyújtása, az ügyfelekkel való 

kapcsolattartás lehetővé tétele 

Az adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása 

Az adatok kezelésének időtartama: az érintett személy adattörléssel kapcsolatos 

kéréséig 

Az adatok megismerésére jogosult személyek: az adatkezelők, illetve a szolgáltatás 

nyújtásában részt vevő munkatársak 

 

Számlázási adatok 

A számlaadáshoz szükséges személyes adatok: számlázási név, számlázási cím, e-

mail cím 

Az adatok kezelésének célja: számla szabályszerű kiállítása 

Az adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása, az adatkezelés az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Az adatok kezelésének időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő adatok a 

számviteli törvénynek megfelelően 8 évig kerülnek megőrzésre 

Az adatok megismerésére jogosult személyek: az adatkezelők, hatóság 

 



 

Cookie 

A szolgáltató a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit helyezhet el. 

Ezeket a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve 

megtilthatja alkalmazásukat.  

A Google Analytics alkalmazása 

A matekoktatas.com honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google 

Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-

kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a 

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott 

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. 

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az 

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, 

hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal 

üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, 

hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 

teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a 

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk 

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden 

funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google 

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal 

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken 

elérhető böngésző plug-int. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

 

Jogorvoslati lehetőségek 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, kérésével forduljon a 

matekoktatas.com adatkezelőihez a uzenet@matekoktatas.com e-mail címen. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

Telefon: 06-1-391-1400, 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 
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