
Adatvédelmi tájékoztató 

a DMG Oktatási Nonprofit Kft. könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének szervezéséről 
 

Adatkezelő adatai 

Az adatkezelő neve: DMG Oktatási Nonprofit Kft. 

Adószáma: 18454363-2-06 

Elérhetőségei: 

 cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

 e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com 

 telefon: +36 62 554-250 

Képviselője: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna ügyvezető 

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések: 

 e-mail: dmg.oktatasi.kft@gmail.com 

 posta: 6701 Szeged, Pf. 524 

 személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Adatkezelés célja: könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének lebonyolítása 

 Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség (93/2002. (V.5.) kormányrendelet a könyvviteli 

szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről), jogos érdek 

 Jogos érdek megnevezése: kapcsolattartás a továbbképzésen résztvevő természetes személyekkel 

 Adatok forrása: jelentkezési lap, szerződés megkötéséhez szükséges adatlap 

 Adatok tárolásának időtartama: a Kormányrendeletben meghatározott irattározási határidőig a szerződés lezártát 

követő 8. év végéig. 

 Érintettek köre: oktatók és a képzésen résztvevő természetes személyek 

 Kezelt személyes adatok köre: név, születési név, édesanyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, 

PM regisztrációs szám 

 Címzett: Pénzügyminisztérium 

 Harmadik országba történt adattovábbítás: nincs 

 Köteles-e megadni a személyes adatokat: nem, ebben az esetben nem jön létre a szerződés 

Érintettek jogai 

Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik 

személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:  

 az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog  

 az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog  

 az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog  

 az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 

 az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. 

Felelősség az adatok helyességéért 

Az adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a képzésen résztvevő a felelős a felelős. A tévesen megadott 

adatokból eredő károkért a DMG Oktatási Nonprofit Kft. akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. 

Jogorvoslati lehetőség 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 


