
Adatvédelmi Nyilatkozat  

1. Általános tudnivalók  

A SALDO KÉPZÉS Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság- a továbbiakban SALDO KÉPZÉS 

Kft.- tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. 

Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a SALDO KÉPZÉS Kft. milyen 

információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. A honlap látogatásával Ön egyúttal 

tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről 

és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben 

fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. A honlap böngészése során Ön 

egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon 

elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik. Ön a honlap látogatásával egyben 

egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy 

egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok 

önkéntes szolgáltatása.  

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása  

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, 

illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató 

kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. A 

honlap meglátogatása során a SALDO KÉPZÉS Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, 

rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató 

internet szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, 

számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a SALDO KÉPZÉS Kft. honlapját 

elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a 

honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott 

gépekre lehet visszakövetkeztetni. Személyes adatok felhasználása a képzéshez szükséges személyes 

információk, illetve a bizonyítványok kitöltése során kerül sor.  Amennyiben személyes adatokat 

bocsát a SALDO KÉPZÉS Kft. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg 

az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. 

Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, 

vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá 

teszünk. 

 3. Weboldal  

A SALDO KÉPZÉS Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés 

nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. A 

SALDO KÉPZÉS Kft. weboldala számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más 

szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, 

használata miatt bekövetkező esetleges károkért a SALDO KÉPZÉS Kft. nem vállal felelősséget. A 

szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs 

formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a SALDO KÉPZÉS Kft. a kapcsolatfelvételhez 

szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot, lakcímet, telefonszámot, stb. ) 

kér.  



A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok 

közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal 

működtetőjének kell gondoskodni. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak html kódja 

webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 

hivatkozásokat tartalmazhat.  

4. Hírlevél  

A SALDO KÉPZÉS Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a 

saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-

mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.  

A SALDO KÉPZÉS Kft. az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta 

néhány alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és 

elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít. A Hírlevélre való 

feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a 

Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, 

ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét valamint az info@saldonet.hu 

e-mail címre „Leiratkozás” tárggyal küldött levél útján biztosítja. A megadott személyes adatok 

valódiságáért a Felhasználó felel. 

 5. Személyes adatainak módosítása és törlése  

A rögzített adatokat a SALDO KÉPZÉS Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más 

jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti 

személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja 

hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az 

esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon 

hozzánk levél formájában (SALDO KÉPZÉS Kft. 4025 Debrecen, Vágóhíd u. 3.), vagy e-mailben 

(info@saldonet.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-

e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk mihamarabb 

eleget tenni kéréseinek. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem 

küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes  

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,  

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,  

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,  

d) a jóerkölcs követelményeivel.  

6. Biztonság  

 

A SALDO KÉPZÉS Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket 

tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy 

módosításának megakadályozása érdekében. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott 

adatokhoz kizárólag a SALDO KÉPZÉS Kft. olyan munkatársai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri 

kötelezettsége.  
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A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget 

téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok 

betartásához szükségesek. Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján 

kerül kialakításra, különös tekintettel  

az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényre  

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre; 

 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 

CXIX. törvényre.  

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A 

hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldalhasználatával, a kérdéses 

adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.  

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett kérelmére helyesbíti. A 

személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben annak kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat 

hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a következő 

elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.  

Postacím: 1387 Budapest, Pf. 40.  

Telefon: +36-1-475-7129 Fax: +36-1-269-1615  

E-mail: panasz@ajbh.hu  

Web: www.ajbh.hu  

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:  

Név: SALDO KÉPZÉS Kft. 

Cím: 4025 Debrecen, Vágóhíd u. 3. 

Telefon: 30/633-00-33  

Telefon: 52/322-135 

E-mail: info@saldonet.hu 

Web: http://www.saldonet.hu/ 
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