
 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

felnőttképzésben való részvétellel kapcsolatban 

Adatkezelő, kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja 

Ön a Beauty World Net Kft. www.bwnet.hu oldalán jelentkezett a Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 10/B.; www.henkel.hu; telefon: 06 1 372 5555; továbbiakban: Henkel) fodrászati képzésére. 

A fodrászati képzést a Henkel nyújtja Önnek, így a képzéssel kapcsolatban kezeli az Ön személyes adatait is, adatkezelőnek 
minősül. 

Az alábbi személyes adatokat a Beauty World Net Kft. továbbítja részünkre a képzésre való jelentkezéskor, abból a célból, 
hogy a képzést megtarthassuk az Ön részére: 

név, e-mail cím, telefonszám, érvényesített kupon (ha van ilyen) 

A képzés során további adatokat is kezelünk Önnel kapcsolatban szintén a képzés és jogszabályi kötelezettségünk (a képzés a 
Felnőttképzési törvény hatálya alá esik) teljesítése céljából, ezek: 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: 

1. képzésre vonatkozó adatok: képzés megnevezése, jellege, ideje, helye, óraszáma 

2. a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve, anyja születési neve, születési 
helye és ideje) e-mail címe; oktatási azonosítója, legmagasabb iskolai végzettsége 

3. képzési díjra és annak költségviselőjére 

4. felnőttképzési szerződés 

További adatok, amennyiben azok a képzés során keletkeznek vagy szükségesek ahhoz: 

5. képzésen készült jelenléti ív, 

6. képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok, 

7. képzéssel összefüggő adatokat: képzésben részt vevő személy végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége, 
idegennyelv-ismerete 

8. képzésbe történő belépéssel, elvégzésével, esetlegesen az abból való kilépésére vonatkozó adatok 

9. résztvevő értékelésével és minősítésével, 

10. képzéssel összefüggő fizetési kötelezettséggel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatok 

11. képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat, a bemeneti 
kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat 

Fenti adatokon kívül Adatkezelő a következő adatokat kezeli: 

12. telefonszám (gyors, hatékony kapcsolattartás érdekében) 

Az adatok megadása, kezelése kötelező. Az adatok megadása nélkül a képzésben nem lehet részt venni. 

Az aláhúzott adatkörre Henkelnek bejelentési kötelezettsége van a felnőttképzési államigazgatási szerv felé. 

Az adatkezelés joglapja: 

− A felnőttképzésről szóló törvényben előírt adatok (fenti lista 1-11. pontjában meghatározott adatok) kezelése jogi 
kötelezettségünk 

A többi adat tekintetében: 

− Ha Ön egyéni vállalkozóként vesz részt a képzésen, akkor az Ön és a Henkel között létrejött képzési szerződés 
teljesítése az adatkezelés jogalapja. 

− Amennyiben Ön szerződött partnerünk révén (pl. partnerünk alkalmazottjaként) vesz részt a képzésen, úgy az 
adatkezelés Henkel jogos érdeke. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatokat a fent említett jogszabályi előírásnak megfelelően a keletkezésüktől számított 8. év végéig őrizzük meg. 

Fotózás 
Felhívjuk továbbá a résztvevők figyelmét, hogy a képzés során fotók készülhetnek, ahol a háttérben a képzésen résztvevő 
személyek is megjelenhetnek. A fotók azonban nem a képzésen résztvevők megörökítését szolgálják, megjelenésük 
eshetőleges és hangsúlytalan. A fotókat Henkel oktatási célra és márka népszerűsítésre használja fel. Ennek során a fotók, 
amennyiben azokat erre a célra Henkel kiválasztja, nyilvánosan közzétételre kerülnek Henkel social media felületein. 
Önt megillető jogok 

http://www.bwnet.hu/
http://www.henkel.hu/


 

 

Az Önről tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok 
helyesbítését. Továbbá amennyiben azok feltételei fennállnak kérheti az adatkezelés korlátozását vagy adatainak törlését, 
illetve az adatkezelés ellen a lentiek szerint tiltakozhat. 

Ilyen irányú kéréssel, kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: Henkel Magyarország Kft. 
(felnőttképzés) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com;  

Tiltakozási jog: A Henkel jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön, mint adatkezeléssel érintett bármikor 
tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Panasz benyújtás 
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (www.naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve Bírósághoz fordulhat. 

mailto:henkel.magyarorszag@henkel.com
http://www.naih.hu/


 

 

 


