ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SZULOIFELULET.KELLO.HU
WEBOLDALHOZ
Az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul, önkéntes.
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Könyvtárellátó vagy
adatkezelő) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott
személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget
téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A
szuloifelulet.kello.hu portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési
intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási
szabályokat alakít ki.
Adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos
jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak
alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok
védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: ugyfelszolgalat@kello.hu.
Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes
tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
I. Adatkezelés elvei
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
II. Célok és alkalmazási gyakorlat
1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktől, ügyfelünk teljes
mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról.
Előfordulhat azonban, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott,
személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan
adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők

kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. Ezen
elemek a szükséges adatelemek.
A kért adatokat a tankönyv értékesítése érdekében használjuk fel, harmadik fél számára nem
szolgáltatjuk ki (Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74670/2014.)
2. Jelen tájékoztató az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem a Könyvtárellátó rendelkezésére
bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra
hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a tájékoztató hatálya
nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a Könyvtárellátó, a szuloifelulet.kello.hu honlap
üzemeltetője.
3. Amikor ügyfeleink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel
kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.
Bizonyos esetekben azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez
szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy
e-mail címének) megadása, illetve ismerete.
4. Amennyiben az egyes oldalakon regisztrációra kérjük az érintetteket, minden esetben
feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel
megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra,
hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így
bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához
vezethet (lásd II.1. pont).
5. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag a tankönyvellátás
keretében az iskola által megkapott adatokkal kapcsoljuk össze. Amennyiben a jövőben különböző
forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a
megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük
meg. Az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás
hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.
6. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes
adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért
és rendelkezésre álló információkat.
7. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges
lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati
kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline
adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek
férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
III. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a szuloifelulet.kello.hu internetes oldalon található internetes tartalmak
felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,
amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§
(1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

IV. A kezelendő adatok meghatározása
Az adatkezelő által kezelendő adatok:
- szülő neve
- szülő e-mail címe
- diák neve
- diák oktatási azonosítója
- diák címe
V. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama,
vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél
általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul
törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, esetén.
Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az
adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget
ér.
VI. Az adatok felhasználásának célja
A Könyvtárellátó, mint a szuloifelulet.kello.hu oldal üzemeltetője az adatokat a tankönyvellátásra
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tankönyvek értékesítése, valamint ellenértékének
beszedése érdekében, e feladatok ellátásához szükséges mértékben használja fel.
VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei
Adatkezelő az ügyfél által a szuloifelulet.kello.hu oldalon az ügyfelek által megadott adatokat nem
adja át harmadik félnek.
VIII. Az adatközlő, mint érintett jogai és kötelezettségei
1. Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről, és abba bele
is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ezalatt az érintett más személy adatait ne
ismerhesse meg.
2. Az érintett kérelmére a Könyvtárellátó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. A Könyvtárellátó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni
a tájékoztatást.
4. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérelmezheti a
Könyvtárellátónál kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint - a kötelező adatkezelés
kivételével - törlését vagy zárolását. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az
érintettet értesíteni kell.

5. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
6. Ha a Könyvtárellátó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén a Könyvtárellátó tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
b) törvényben meghatározott egyéb esetben.
8. A Könyvtárellátó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Könyvtárellátó az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Könyvtárellátó ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
IX. Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról
1. Alulírott kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak
tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat a
szuloifelulet.kello.hu honlapon, az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően önként és a
program által megadott módon regisztráltam.
2. Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Könyvtárellátó, mint a
szuloifelulet.kello.hu üzemeltetője, a tankönyvellátás keretében a tankönyvek értékesítése és
ellenértékének beszedése céljából kezelje az alábbi adataimat:
- szülő neve
- szülő e-mail címe
- diák neve
- diák oktatási azonosítója
- diák címe

