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Adatkezelési Tájékoztató 

Közúti járművezető-jelöltek részére 

 

Az adatkezelő adatai 

Név:                           Bencze Autósiskola. SNK Autó Kft. 

Székhely:                   3529. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 54. 

Telefonszám:             06/704200064 

E-mail cím:                benczecsaba75@gmail.com 

Honlap:                      www.benczeautosiskola.hu 

Képviselő:                  Bencze Csaba 

 

A Bencze Autósiskola és az SNK Autó Kft./továbbiakban a Bencze Autósiskola, szolgáltató, 

adatkezelő/ mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos 

minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi 

irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi honlap címen www.benczeautosiskola.hu 

Az autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az autósiskola 

adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal. 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról /Infotv/ 

- Európai parlament és a tanács /EU/ 2016/672 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/ 

- 2013. évi V. törvény- a polgári törvénykönyvről /Ptk./ 

- 24/2005./IV.21/ KGM rendelet- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 

szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól /GKM rendelet/ 

- 13/1992. /VI. 26./ NM rendelet- a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 

megállapításáról /NM rendelet/ 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény/Art/ 

A kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama. 

Az autósiskola honlapján megadott adatok automatikusan a szolgáltató ügyféladat- kezelő 

adatbázisába kerülnek. Az autósiskola a honlapon megadott adatokon kívül az adatkezelés 

céljának megfelelően további adatokat is kérhet, azonban a kezelt adatok köre ebben az 

esetben sem terjeszkedhet túl az iskola által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez szükséges 

mértéken. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A) Az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, 

lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa. 

http://www.benczeautosiskola.hu/
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Az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről, a 

képzési szerződés megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített 

kimutatások, statisztikák készítése. 

Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik személy részére 

nem adja át. 

A hozzájáruló nyilatkozatot életkortól függően, az alábbiak adhatják meg. 

- 14. életév alatt: amennyiben az érintett nem töltötte be a14. életévét, a személyes adatai 

kezeléséhez törvényes képviselője/ szülei/ bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így 

az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kel aláírnia a 

személyes adatok közlése és azok kezeléséhez történő hozzájárulás megadása csak 

papír alapon, személyesen lehetséges. 

- 14. és 16. életév között: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még 

nem töltötte be a 16. életévét, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásához a 

törvényes képviselő / szülei bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes 

adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az 

érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A személyes adatok közlése és 

azok kezeléséhez történő hozzájárulás megadása csak papír alapon, személyesen 

lehetséges. 

- 16. életév felett: amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai 

kezeléséhez hozzájárulását tartalmazó jognyilakozatának az érvényességéhez a 

törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a 

hozzájárulását maga írhatja alá. 

- A személyes adatok közlése és azok kezeléséhez történő hozzájárulás megadása 

lehetséges papír alapon vagy digitális formában/e-mail, internetes felület/ 

- Az adatkezelő a személyes adatokat törli, ha tudomására jut 16. életévét még be nem 

töltött érintett nem rendelkezik törvényes képviselőjének hozzájárulásával. 

- B- szerződéses kötelezettség  

- Az autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat szerződésben 

foglaltak érdekében. 

- Kezelt adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, nemzetiség, lakcím, e-mail cím, 

telefonszám, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa. 

- Az adatkezelés célja: autósiskolával történő szerződéskötés a jogosítvány szerzés 

során felmerülő adminisztráció részen, online ügyintézés formájában történő 

tájékoztatás nyújtása / e-mail vagy telefonszám, hívás formájában. 

- C-jogi kötelem: a megadott adatok kezelését, tárolását továbbítását, a közlekedési 

hatóság részére jogszabályok teszik kötelezővé. 

- A kezelt adatok köre: tanuló azonosító, név, születési adatok, nemzetiség, vezetői 

engedély megszerzéséhez személyes iratok adatai/ szig. korábbi vezetői engedély/ 

adatai, lakcím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, orvosi és pályaalkalmassági 

igazolás. 

- Az autósiskola: GKM rendelet alapján 

- Minden tanulót egyedi sorszámmal /tanuló azonosító/ lát el. 

- A tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási 

tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt dokumentumokban rögzíti/ 

az ún.  ,, bizonylati albumban szereplő nyomtatványok ,, 

- A tanuló személyes adatait tartalmazó vizsgajelentkező lapot, orvosi alkalmassági 

igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság részére továbbítja. 

- A képzés tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági ellenőrzés során bemutatja: 
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- A képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén köteles öt évig 

megőrizni. 

- Az adatok törlésének határideje az utolsó kapcsolatfelvételtől számított öt év.  

- Különleges adatok kezelése  

- A közúti járművezető jelölt, az orvosi alkalmassági igazolás megléte a vizsgára 

bocsátás feltétele. 

- Az autósiskola részére átadott orvosi igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a 

közlekedési hatóság részére. 

- Az adatkezelés kizárolás az igazolás meglétének, ellenőrzésére, átvételére, és a 

közlekedési hatóság részére történő továbbítására korlátozódik. 

- Az adatok megismerésére jogosult személyek 

- Autósiskola és annak munkavállalói jogviszony keretében alkalmazott személyek/ 

alkalmazottak/ adattovábbítás esetén adattovábbítás címzettjei és azok alkalmazottai, a 

szerződés alapján igénybevett adatfeldolgozók, ezek alkalmazottai ismerhetik meg. 

- Az adatkezelő az adatkezelés során asz alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

1. Név: SNK Autó Kft. – Bencze Autósiskola 

Székhely: 3529. Miskolc Soltész Nagykálmán u. 54 

Adatfeldolgozó: adatok feldolgozása, adminisztratív feladatok ellátása 

2. Név: Gyakorlati oktatók személye a tanuló igényeinek figyelembevételével a gyakorlati 

oktatás megkezdése előtt kerül kijelölésre 

Adatfeldolgozói feladat: a tanulókkal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a tanulók 

részére tartott órák dokumentálása. 

3. Név: Novotrade-Szalon könyvelő iroda 

Székhely: 3525. Miskolc Fazekas u. 1-3 

Adatfeldolgozói feladat: számviteli, könyviteli feladatok ellátása 

4. Név: E-Educatio Információtechnológiai Zrt. 

Székhely:1111 Budapest, Budafoki út 59. (e - Titán) 

Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok feldolgozása, tárolása 

5. Név: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Székhely címe: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 

Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 477. 

Adatfeldolgozói feladat: a személyes adatok feldolgozása, tárolása 

Az adatkezelés biztonsága 

- Az autósiskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, 

illetve adatfeldolgozóinál található meg. 

- Az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteteti, hogy a kezelt adat:  

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető / rendelkezésre állás/  

- hitelessége és hitelesítése biztosított /adatkezelés hitelessége/ 

- változatlansága igazolható /adatintegritás/  

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett/adat biztonsága/ legyen. 
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Az autósiskola informatikai rendszere védett a számítógépekkel támogatott csalás, 

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, számítógépes vírusok és betörések ellen. 

- Az érintet jogai, jogorvoslati lehetőségek 

- Az érintett tájékoztatás kérhet, személyes adatai kezeléséről valamint kérheti, 

adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását, az adatkezelő elérhetőségein keresztül. 

- Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 

általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

adatfeldolgozó nevéről, címéről, tevékenységéről, adattovábbítás esetén annak 

jogalapjáról és címzettjéről. 

- Helyesbítés joga: az adatkezelő a személyes adatokat helyesbíti, ha az a valóságnak 

nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

- Zárolás: az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett kéri,  vagy 

információk alapján feltételezhető, hogy  törlés sértené az érintett érdekeit. 

- Törléshez való jog: az adatkezelő személyes adatot törli az érintett kéri adat hiányos 

vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható. 

- Tiltakozás joga: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében 

történik, bármikor tiltakozhat a rávonatkozó személyes adatok kezelése ellen. 

- Eljárás kérelem:/ tiltakozás esetén/ az autósiskola a kérelem /tiltakozás 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabitható. 

Az adatkezelő nem tesz intézkedéseket elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az 

érintett panaszt nyújthat be valamely érintett felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági 

jogorvoslati jogaival. 

- Az autósiskola az információkat a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, 

kivéve az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő 

jellege miatt-túlzó ebben az esetben az adatkezelő a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést 

vagy díjat számíthat fel.  

- A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: minden érintett jogosult 

arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál az érintett megítélése szerint rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogait. 

- Panasztételi lehetőség: 

- Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információvédelmi Hatóság 

- Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

- Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

- Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

- Faxszám: +36 (1) 391-1410 

- Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A honlap URL-je: http://www.naih.hu 
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