
 

 

Adatkezelési Tájékoztató 

az ingyenes szintfelmérőre történő jelentkezéskor felvett személyes adatokhoz 

kapcsolódóan 

  

1. A Tájékoztató célja és Adatkezelők adatai 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást 

adjon a Don’t Panic Angol Nyelviskolában elvégezhető ingyenes, személyes 

szintfelmérőhöz és az ahhoz kapcsolódó adatkezelésekhez köthető gyakorlatokról, 

célokról, jogalapokról és elvekről. 

 

Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát Don’t Panic Angol Nyelviskola magára nézve 

kötelezőnek ismeri el, tiszteletben tartva a Társaság Szolgáltatásait igénybe vevő 

természetes személyek (hallgatók, érdeklődők, a továbbiakban együttesen: Hallgatók) 

magánszféráját – megfelelve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 

szóló 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek. 

 

Don’t Panic Angol Nyelviskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és kiemelten 

fontosnak tartja a fenti rendelkezéseknek való folyamatos megfelelést.  

Tájékoztatjuk, hogy a szintfelmérés elvégzéséhez a kért adatokra szükség van, 

amennyiben az adatok nem kerülnek megadásra, Don’t Panic Angol Nyelviskola nem tudja 

a szolgáltatást nyújtani. Az eDM-re feliratkozás teljesen önkéntes, amennyiben az adatok 

nem kerülnek megadásra, nem tudjuk a marketing célú ajánlatainkat eljuttatni. 

 

Jelen tájékoztató a Hallgató és Don’t Panic Angol Nyelviskola Franchise Hálózatának tagja 

közötti szerződéskötés esetén a (Képzési) Szerződés rendelkezéseivel együttesen 



 

 

értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen 

Tájékoztatóban is irányadók és viszont. 

 

A személyes adatok hitelességéért, pontosságáért kizárólag a Hallgató tartozik 

felelősséggel, azokat a Hallgató köteles naprakészen tartani. Az esetleges, a megadott 

adatokkal kapcsolatos hiányosságokért, illetve e hiányosságokból és pontatlanságokból 

adódó következményekért Don’t Panic Angol Nyelviskola nem vállal felelősséget, 

felelősségét kifejezetten kizárja. 

 

A tájékoztatóban használt fogalmak jelentései, konkrét, ettől eltérő 

fogalommeghatározás hiányában a GDPR-ben használtaknak megfelelően értelmezendő. 

 

Adatkezelők adatai: 

 

Név: SZÓ-TÁR Kft  

Székhely: 8200 Veszprém, Úrkút u. 14. 5. a 

Telefonszám: +36 70 555 7825 

E-mail cím: veszprem@dontpanicnyelviskola.com 

Képviseli: Nácsa László ü.v. 

Továbbiakban mint: Adatkezelő1 

 

 

Név: Nyelvvizsgaguru Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3./A 

Telefonszám: 0630-284-65-79 

E-mail cím: info@dontpanicangol.com 

Képviseli: Vas Tímea, ügyvezető 

Továbbiakban mint: Adatkezelő2 

 

Adatkezelő1 és Adatkezelő2 továbbiakban együtt mint: Adatkezelők 

 

 



 

 

Közös adatkezelés 

 

Az Adatkezelők közös adatkezelőknek minősülnek tekintettel arra, hogy a jelen 

Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesen, 

közös – a közöttük létrejött külön megállapodásban részletezett – felelősség mellett 

határozzák meg. 

 

Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelők között létrejött külön 

megállapodásban rögzítik a jelen Adatkezelési tájékoztatóból következő jogok 

gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségük megoszlását. E 

megállapodás lényegét ebben a pontban foglalják össze, melyről való tájékoztatást az 

Adatkezelők az Érintett javára biztosították. 

 

Az Érintett az Adatkezelők bármelyikével szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel 

kapcsolatosan jogszabály, e tájékoztatóban is ismertetett, fennálló jogait, illetve az 

Adatkezelők bármelyike jogosult e jogok gyakorlására. Mindezek alól kivételt képez, 

amennyiben valamely jog vagy kötelezettség jelen tájékoztató tartalma szerint 

kifejezetten csak valamely adatkezelőre vonatkozóan áll fenn. 

 

Az Adatkezelők rögzítik, hogy a jelen tájékoztatóban is ismertetett jogaiknak gyakorlására, 

valamint kötelezettségeiknek teljesítésére egyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek, 

kivéve ahol és amennyiben jelen tájékoztató ettől eltérően rendelkezik. 

 

Ilyen eltérés konkrétan a Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú 

megkeresés (eDM), mely adatkezelési céllal járó adatkezelés tekintetében kizárólag 

Nyelvvizsgaguru Kft. az adatkezelő, így minden jog és kötelezettség kifejezetten 

Adatkezelő2 esetén áll fenn.   

 

 

 

2. Adatkezelési tevékenységek 



 

 

 

Jelentkezés az ingyenes szintfelmérőre 

 

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, IP cím. 

Az   adatkezelés célja: az ingyenes szintfelmérővel kapcsolatos, a Hallgatóval történő 

kapcsolatfelvétel, valamint a vonatkozó adminisztráció elvégzése, nyelviskola 

szolgáltatására szerződéskötés előkészítése  

Az adatkezelés időtartama: szerződés előkészítéséhez szükséges ideig, vagyis a 

kapcsolatfelvételt követően a nyelvvizsga szintfelmérő eredményéről történő kiértesítésig  

Az adatkezelés jogalapja: az adatokat a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalappal 

kezeljük, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges. 

Adatkezelés címzettjei illetve a címzettek kategóriái: 

Adatkezelők munkatársai, adatfeldolgozói  

 

Adatfeldolgozók: 

 

Adatfeldolgozó megnevezése  Adatfeldolgozó elérhetősége  Adatfeldolgozás célja 

MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách 
Imre út 13-14. 

ügyfélnyilvántartó és –kezelő 
rendszer üzemeltetése, 
szerverszolgáltatás 

 

 

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség: Adatkezelők 1. pontban megadott 

elérhetőségein, illetve az info@dontpanicangol.com központi ügyfélszolgálati e-mail 

címen érvényesíthető az igény. 

A Hallgató információs önrendelkezési jogainak érvényesítése: Adatkezelők a Hallgató 

kérésére tájékoztatják őt arról, hogy Adatkezelők végeznek-e adatkezelést a Hallgató 

személyes adatait tekintve. Amennyiben igen, Adatkezelők hozzáférést adnak a Hallgató 

számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatják őt a kezelt adatok köréről; az 



 

 

adatkezelés céljairól; időtartamáról; a Hallgató jogairól a személyes adatok 

helyesbítésével, törlésével, kezelésének korlátozásával, valamint az adatkezelés elleni 

tiltakozásával összefüggésben. 

 

Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított 1 hónapon belül, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a Hallgató 

részére. A Hallgató a hozzáférés iránti, illetve önrendelkezési jogainak érvényesítésére 

vonatkozó kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be 

(Adatkezelők adatai). 

 

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (eDM) 

 

Adatkezelő: Nyelvvizsgaguru Kft. (Adatkezelő2) 

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím. 

Az   adatkezelés célja: reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú 

megkeresés küldése e-mailben: Don’t Panic Nyelviskola szolgáltatásaink népszerűsítése, 

reklámozása, híreinek eljuttatása, termékeinek és a Franchise hálózatának tagjainak, 

partnercégeinek bemutatása, reklámozása. 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az elektronikus 

levélhez kapcsolódó utolsó érintetti aktivitástól  számított 720 nap elteltével a személyes 

adatokat töröljük. 

Az adatkezelés jogalapja: hír- /eDM-levelünkre feliratkozó természetes személy 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja Adatkezelő2 fenti elérhetőségein, mely 

a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

 

Adatkezelés címzettjei illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő2 munkatársai, 

adatfeldolgozói  

 

Adatfeldolgozók: 

 



 

 

Adatfeldolgozó megnevezése  Adatfeldolgozó elérhetősége  Adatfeldolgozás célja 

MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách 
Imre út 13-14. 

ügyfélnyilvántartó és –kezelő 
rendszer üzemeltetése, 
szerverszolgáltatás 

AWeber Communications 1100 Manor Drive, Chalfont, 
PA 18914, USA 

üzenetek és feliratkozások 
kezelése 

 

 

 

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség: A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről 

a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, illetve önrendelkezési jogait gyakorolva 

kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be (Adatkezelő2 

adatai). 

A feliratkozó információs önrendelkezési jogainak érvényesítése: Adatkezelő2 a 

feliratkozó kérésére tájékoztatja őt arról, hogy Adatkezelő2 végez-e adatkezelést a 

feliratkozó személyes adatait tekintve. Amennyiben igen, Adatkezelő2 hozzáférést ad a 

feliratkozó számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a kezelt adatok 

köréről; az adatkezelés céljairól; időtartamáról; a felirtakozó jogairól a személyes adatok 

helyesbítésével, törlésével, kezelésének korlátozásával, valamint az adatkezelés elleni 

tiltakozásával összefüggésben. 

 

Adatkezelő2 indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított 1 hónapon belül, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a feliratkozó 

részére. AFeliratkozó a hozzáférés iránti, illetve önrendelkezési jogainak érvényesítésére 

vonatkozó kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be 

(Adatkezelő2 adatai). 

 

3. Záró rendelkezések  

 

Adatkezelők kötelezik magukat, hogy gondoskodnak az általuk kezelt személyes adatok 

biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 



 

 

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák azok megsemmisülését, 

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy jelen tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsák. Adatkezelők jelen dokumentum módosításairól szóló 

tájékoztatást közzéteszi a www.dontpanicnyelviskola.com weboldalon. 

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk 

kapcsolatba a veszprem@dontpanicnyelviskola.com e-mail címünkön, vagy levélben a 

SZÓ-TÁR Kft 8200 Veszprém, Úrkút u. 14. 5. a. címen. Mindent meg fogunk tenni az eset 

kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljuk a kellemetlenségekért.  

 

Jogainak megsértése esetén az érintett (választása szerint az alperes székhelye vagy az 

érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes. 

Panasztételi jogával egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni:  

NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


