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COOPTIK MŰSZAKI FEJLESZTŐ BETÉTI TÁRSASÁG 

 

 

Hatályba lépés időpontja: 

2020. július 10.  



 

A COOPTIK Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a 

személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és 

tisztességes adatkezelésre. 

 

I. Adatkezelő adatai:   

 

Adatkezelő neve: COOPTIK Bt. 

Cégjegyzékszám: 13 06 060577 

Székhelye:.2120 Dunakeszi Eisemann Mihály u. 7. 

Adószám: 22179849-1-13 

Telefonszám: +36-30-694-3326 

 

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak 

 

Az Adatkezelő Tudós Tanoda elnevezéssel természettudományi órák tartását végzi. 

Az Adatkezelő az érintetteket az előzőekben körülírt tevékenységei keretében történő, 

valamint a működésével kapcsolatos egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen 

adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt 

adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó 

igénybevételéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatbiztonsági 

intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. 

Jelen tájékoztató 1 példányban az Adatkezelő székhelyén kinyomtatott formában elérhető, 

valamint elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Adatkezelő honlapján. 

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az 

Adatkezelő közérthető adatkezelési tájékoztató állít össze az érintettek részére.  

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy garantálja az érintettek személyes adatainak biztonságát. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve nem használhatja fel. Az Adatkezelő kizárólag az érintett által tudomására 

hozott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik 

személy számára – a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül - semmilyen 

körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó 



jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint és a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben 

kerülhet sor az ott meghatározott terjedelemben. 

A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és 

betartásával járunk el. 

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. Törvény; 

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 

1998. évi VI.törvény; 

• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező 

törvény; 

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

CXI törvény  

 

Alapfogalmak: 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ (pl. a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakóhelye) 

érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható 

természetes személy (jelen tájékoztató alapján érintett a szolgáltatást igénybe vevő 

természetes személy) 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztatóban 

meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő 

adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi 

személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő 

nevében személyes adatokat kezel;  

felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog 

biztosítása. 

 



III. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelés célja kizárólag a tanulók és szüleivel történő kapcsolattartás megkönnyítése, 

adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, hírlevél továbbítása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez 

A tanuló az óradíj vagy bérlet megvásárlásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő, a CoOptik Bt.  

az alábbi adatait kezelje. 

• Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás. 

• Életkor 

• Lakcím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás. 

• e-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztató és tananyagok 

küldése 

• Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 

• Oktatási intézmény neve: hatékony tanulás kialakítása 

• Évfolyam: hatékony tanulás kialakítása 

• Osztályzatok: hatékony tanulás kialakítása, tanulmányi előmenetel követése 

• Félévi és évvégi eredmények 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők: 

•  ha az Érintett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje; 

• ha a közérdeken alapuló célból elrendelik; 

 

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok: 

• Számlázási Név: 

• Számlázási Cím: 

• Telefonszám 

• e-mail cím 

 

IV. Az adatkezelés időtartama 

A Diák(kiskorú esetében a Szülő) hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az 

Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Diák (kiskorú esetében a 

Szülő) hozzájárulása visszavonásáig kezeli. 

 

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a 

rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes 



adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, 

valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. 

törvény 6. § ( 5) / 

 

Az Adatkezelő a Diák(kiskorú esetében a Szülő) által megadott személyes adatokat a 

számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 

évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési 

időn belül őrzi meg és kezeli.  

 

V. A diák jogai 

 

Törléshez való jog: 

A Diák jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, vagy a tárolt 

adatokat a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül törölje. 

Helyesbítéshez való jog: 

A Diák jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Hozzáférési jog: 

A Diák jogosult, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 

személyes adatok másolatát ingyenesen köteles a Diák rendelkezésére bocsátani. 

Tiltakozáshoz való jog: 

A Diák jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget 

élveznek a Diák érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles 

megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 


