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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az óraterv feltöltő aloldal használatához kapcsolódó adatkezelésről 

 
Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: 
„GDPR”) alapján tájékoztatást adjon High-Tech Suli Program honlapján elhelyezett óraterv felöltő 
aloldal (https://hightechsuli.hu/hts_oraterv/) használatához kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről. 
 

1. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 
 

Adatkezelő: Alapítvány az innovatív oktatásért 

Nyilvántartási szám: 01-01-0013157 

Adószám: 19307790-1-42 

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105. 

E-mail: office@innovativoktatas.hu 

Képviseli: Horváth Ádám és Szentes Richard kurátorok együttesen 

 
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI, AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK KÖRE, 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MEGŐRZÉSI IDŐ: 
 

Az adatkezelés 
célja: 

A személyes adatok kezelésének célja az óraterv feltöltő aloldalra történő 

regisztráció elvégzése és hozzáférés biztosítása az óraterv feltöltő felülethez. 

Az óraterv feltöltő aloldalra történő regisztrációt követően van lehetősége a 

felhasználóknak arra, hogy óravázlatokat töltsenek fel az oldalra. A feltöltött 

óravázlatok nyilvánosan elérhetők az oldalra látogatók számára, külön 

regisztrációtól függetlenül, így bármely pedagógus tud belőlük tanulni. 

Érintettek 
kategóriái: 

Az óraterv feltöltő aloldalra regisztráló felhasználók, vagyis az óratervet feltölteni 
szándékozó tanárok, valamint az óraterv szerzőjeként megjelölt személy. 

A kezelt 
személyes 
adatok köre: 

A regisztrációhoz szükséges adatok: 

• név 

• e-mail cím 

• intézményi OM azonosító (nem kötelező adat) 
 
Óraterv feltöltéséhez kapcsolódó személyes adatok: 

• szerző neve, 

• az óratervben önkéntesen megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az Érintett hozzájárulása 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását az Érintett bármikor 
kérheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
Amennyiben a regisztráló személy mást vagy mást is (közösen készített óraterv 
esetén) megjelöl szerzőként az óraterv feltöltése során, akkor a regisztrációt végző 
személy – az óraterv beküldését megelőzően – köteles kérni a szerző/szerzőtárs 
hozzájárulását a neve megjelenéséhez és a személyes adatai jelen adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. 

https://hightechsuli.hu/hts_oraterv/
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A személyes 
adatok 
tárolásának 
ideje: 

A regisztrációt minden esetben meg kell erősíteni. A visszaigazolás 
szükségességéről a megadott e-mail címre a regisztrációt végző személy 
rendszerüzenetet kap.  
 
A megerősített sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre automatikus 
rendszerüzenet érkezik. A felületre történő belépéshez a regisztrációt követően az 
e-mail címre és a jelszóra van szükség.   
Sikeres regisztráció esetén az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg. 
 
Amennyiben a regisztráció visszaigazolására a regisztrációs folyamat elindításának 
napjától számított 7 napon belül nem kerül sor a regisztráló személy részéről, 
személyes adatai törlésre kerülnek. Ebben az esetben a regisztráció újrakezdése 
szükséges. 

 
 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS 
 
3.1. Az Adatkezelő az adatkezelés során nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely 
nemzetközi szervezet részére személyes adatokat. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás nem történik. 
 
3.2. A felöltöltött óraterv a nyilvánosság számára történő publikálását megelőzően szakmai 
ellenőrzésen esik át. A szakmai ellenőrzést végző szervezet: Alkotó Magyarország Nonprofit Kft. 
(székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-191213, adószám: 24253288-2-
13). A szakmai ellenőrzést végző szervezet részére az óraterv, illetve az óraterv feltöltése során 
megadott információk - így a szerző neve – kerül továbbításra. Az óraterv szakmai elbírálásának 
eredményéről a regisztrált személy az óraterv feltöltő aloldalra való belépést követően kap 
információt. Az oldalon publikált óratervek oktatási célra a forrás megjelölésével szabadon 
felhasználhatók. 
 

3.3. Igénybe vett adatfeldolgozók: 
 
3.3.1. Az Adatkezelő a honlap fejlesztéséhez, karbantartásához az alábbi adatfeldolgozót veszi 
igénybe: 

Cégnév: Whitedog Media Kft. 
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105. 
Cégjegyzékszám: 01-09-378071 
Adószám: 28761732-2-42 
Kapcsolattartási e-mail cím: office@whitedogmedia.hu 

 és 
 Cégnév: INNOWEB Kft. 
 Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 22. 
 Cégjegyzékszám: 18-09-104807 
 Adószám: 12706246-2-18 
  
3.3.2. A tárhelyszolgáltató adatai: 

A tárhelyszolgáltató cégneve: Creon Heroes Zrt. 
A tárhelyszolgáltató székhelye: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1. 
Cégjegyzékszám: 04 10 001653 
Adószám: 14032868-2-04 
Szolgáltató honlapja: https://creon.io/ 
Kapcsolattartási e-mail cím: host@creon.io 
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4. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

 
4.1. Határidő 
Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 
Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a 
határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
az Érintettet. 
 
4.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 
 
4.2.1. A hozzáféréshez való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 
- az Adatkezelő 

• milyen személyes adatait; 

• milyen jogalapon; 

• milyen adatkezelési cél miatt; 

• mennyi ideig 
kezeli; továbbá, hogy 
- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 
- milyen forrásból származnak a személyes adatai; 
- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 
profilalkotást is. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló 
kérésére díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az 
Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési 
jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az 
adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához 
kötött.  
 
4.2.2. A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Továbbá az 
Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse 
valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, ha abban változás következik be). 
 
4.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 
 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 
adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével 
és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra 
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
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- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben). 
 
4.2.4. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt 
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, 
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
4.2.5. A törléshez való jog 
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs 
jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára. Az Érintett az Adatkezelő megadott 
elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak törlését. Ha az Érintett adatai törlését 
kéri, azzal az esetlegesen éppen zajló verseny folyamat is megszakad, és az Érintett a verseny további 
szakaszában nem vehet részt. 
 

 
5. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 

 
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a 
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

• panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso 
oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik 
illetékességgel. 

 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

