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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön megtudhassa, hogy a Business Training Associates Kft. („Társaság” vagy „BTA”) hogyan kezeli 

az Ön személyes adatait, amennyiben Ön igénybe veszi a BTA szolgáltatásait, így különösen részt vesz a képzéseinken, 

meglátogatja a BTA honlapját (https://bta.co.hu/), illetve amennyiben Ön kapcsolattartóként jár el a BTA felé. 

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük a személyes 

adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel 

kapcsolatban megilletik. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat és amennyiben a BTA adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy 

kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken: 

Business Training Associates Kft. 

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.,  

Adatvédelmi kapcsolattartó: Hokky Marianne ügyvezető 

Elérhetőség: mariannehokky@bta.co.hu 

1. Mit teszünk az Ön adatainak védelméért? 

A BTA elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait 

a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A BTA az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során: 

 Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot. 

 Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot. 

 Vigyázunk az Ön személyes adataira. 

 Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 
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2. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait 

2.1. Felnőttképzési szerződéssel kapcsolatos jogszabály által előírt kötelező adatkezelés 

Miért kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Ön az általunk szervezett tantermi vagy online képzésre jelentkezik, Ön és a BTA 

között felnőttképzési szerződés jön létre. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

(Fktv.) előírja a BTA mint felnőttképző számára, hogy az Ön mint a képzésen részt vevő 

személyes adatait a Képzés lebonyolítása érdekében kezelje, a személyes adatait, valamint a 

Képzés lebonyolításával kapcsolatos iratokat nyilvántartsa és személyes adatok meghatározott 

esetben továbbítsa. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése az alábbi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. 

cikk (1) bek. c) pont]: 

a) felnőttképzési jogviszony létrehozása (Fktv. 13.§) 

b) felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési, dokumentumvezetési, 

nyilvántartási kötelezettség teljesítése (Fktv. 16. §, 21. §) 

c) felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

(Fktv. 15. §; 16. §; 21. §) 

d) tanúsítvány kiállítása (Fktv. 13/B.§), amennyiben a résztvevő ezt kéri. 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály (Fktv.) alapján köteles megadni a személyes adatait. 

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy személyes adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban 

Önnel felnőttképzési jogviszonyt létesíteni, így a képzésen nem fog tudni részt venni. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

− Családi és utónév; Születési családi és utónév; Születési hely; Születési idő; Anyja születési 

családi és utóneve; E-mail cím; Legmagasabb iskolai végzettség; oktatási azonosító; 

− A képzésétől függően további adatok: Szakképesítés; Szakképzettség; Nyelvismeret, a 

képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése 

hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és 

minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési 

hitellel kapcsolatos adatok, a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges 

feltételeket igazoló dokumentumokon szereplő egyéb személyes adatok; 

− A Képzéssel kapcsolatos adatok; 

− Jelenléttel kapcsolatos adatok, aláírás 

− Tanúsítványban szereplő adatok  

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Az adatokat a Fktv. előírásainak megfelelően  

a) a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított,  

b) a később keletkező dokumentumok (pl. jelenléti ív) esetén a dokumentum 

keletkezését követő  

nyolcadik év utolsó napjáig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

− Kötelesek vagyunk az illetékes felnőttképzési államigazgatási szerv részére továbbítani az 

alábbi adatait: természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe; 

legmagasabb iskolai végzettsége.  

− Oktatási azonosító megadása céljából köteles vagyunk adatait az Oktatási Hivatal részére 

továbbítani. 
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2.2. Képzésen való részvétellel kapcsolatos adatkezelés a 2.1. pontban meghatározottakon kívüli célból 

 

2.3. Online előadás, az előadás rögzítése 

Miért kezeljük az Ön adatait? A képzésen történő részvételét igazoló dokumentumokat az előző pontban ismertetett jogi 

kötelezettségeinken kívül más célból is kezeljük. A jelenlétét adott esetben munkáltatója, a 

képzési díjat viselő költségviselő vagy egyéb szervezet számára (pl. Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara) is igazoljuk. A látogatási bizonyítvány kiállításával pedig igazoljuk, hogy Ön az adott 

tanfolyamot elvégezte. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk 

(1) bek. b) pont]: 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön a jelenléti 

ívet nem írja alá, úgy nem tudjuk igazolni, hogy tanfolyamunkat elvégezte. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

− jelenléti ív: Név, Aláírás 

− online jelenlét naplózása: név, jelenlét dátuma és időtartama 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

A jelenlétét igazoló dokumentumokat más adatkezelés kapcsán, jogi kötelezettségünk 

teljesítése céljából a dokumentum keletkezését követő nyolcadik év utolsó napjáig tároljuk, a 

látogatási bizonyítvány másolatát a képzés lezárulásától számított 3 évig kezeljük. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

− Az Ön adatait megbízott oktatóink részére, az Ön munkáltatója, egyéb költségviselő felé 

továbbítjuk. 

− Amennyiben Ön a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja és ún. „kreditpontos” képzésen 

vesz részt, adatait a Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére továbbítjuk. 

Miért kezeljük az Ön adatait? Online képzéseinket a Zoom platformon tartjuk, csoportos videohívás keretében. 

Egyes képzéseink esetén lehetőséget biztosítunk az online előadások visszanézésére, mely 

több okból is indokolt lehet (pl.: technikai probléma az élő előadás során, résztvevő 

eredményesebb felkészülése). Az előadás rögzítésekor az előadással kapcsolatos csoportos 

videóhívást rögzítjük, mely adott esetben az Ön személyes adatainak kezelésével jár.  

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk 

(1) bek. b) pont] 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Ha Ön nem csatlakozik a 

csoportos videóhíváshoz, akkor értelemszerűen nem tud részt venni a képzésen. A csoportos 

videohívás során Ön dönthet úgy, hogy nem kapcsolja be a webkameráját, mikrofonját, 

továbbá nem ad meg személyes adatokat szöveges (chat) üzenet küldésekor. Ebben az esetben 

Ön csak korlátozottan fog tudni interakcióba lépni a csoporttal. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

− e-mail cím, 

− webkamera használata esetén: az Ön képmása, 

− mikrofon használata esetén: az Ön hangja, 

− szöveges (chat) üzenet küldése: az Ön által megadott személyes adatok 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Az online előadásról készült felvételt legfeljebb a szerződés megkötését követő 1 évig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az online előadásról készült felvételt az online előadás más résztvevői, vagy – amennyiben q a 

képzés megszervezésére a munkáltatójával együttműködésben kerül sor –  munkáltatója 

részére továbbítjuk. 

Tekintettel arra, hogy a BTA az online előadásokat a Zoom platformon tartja, a Zoom Video 

Communications, Inc. társaságot használja szolgáltatóként. A Zoom Video Communications, 

Inc. székhelye az Egyesült Államokban található, ami azt jelenti, hogy az Ön adatait harmadik 
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2.4. ACCA-hoz történő regisztrálás 

Miért kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Ön ezt igényli, a BTA elvégzi az Ön regisztrációját az Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA) nevű szervezethez annak érdekében, hogy Ön vizsgázni tudjon 

vagy a vizsgák sikeres letételét követően ACCA tag legyen. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] Ön az 

adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön úgy dönt, 

hogy a személyes adatait nem adja meg, sajnos nem tudjuk Önt regisztrálni az ACCA-nál. 

Tájékoztatjuk, hogy regisztrációját közvetlenül is elvégezheti az ACCA-nál. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Vezetéknév, keresztnév, levelezési cím, e-mail cím, Telefonszám, Mobil telefonszám, Születési 

dátum, ACCA / CIMA száma, Aláírás; Személyi igazolványon szereplő további személyes adatok 

(SZIG szám, anyja neve), Diplomán szereplő további személyes adatok, lakcímkártyán szereplő 

adatok 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Az adatokat a jelentkezés elküldése évének utolsó napjától számított 3 évig tároljuk.  

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adatait az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) részére továbbítjuk. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) az 
Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet, mely ország az Európai Gazdasági Térségen kívüli 
ország. Az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás (EU-UK Trade and Cooperation 
Agreement) alapján az Egyesült Királyságba további garanciák nélkül továbbíthatók az adatok. 

 

2.5. Próbavizsga lebonyolítása 

Miért kezeljük az Ön adatait? A próbavizsga lebonyolításával értékeljük az Ön teljesítményét, illetve visszajelzést adunk 

Önnek a teljesítményéről, ehhez pedig kezeljük az Ön adatait. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése az Önnel kötött felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges 

[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön nem írja meg 

a próbavizsgát, teljesítményét nem tudjuk értékelni. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Név, E-mail cím, vizsgaeredmény 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

A próbavizsga eredményeket az eredmény közlésétől számított 1 évig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adatait megbízott oktatóink részére továbbítjuk. 

  

országba továbbítjuk. Az adattovábbítás megfelelő biztosítéka ebben az esetben az, hogy a 

címzettel olyan szerződést kötöttünk, amely tartalmazza a Bizottság által elfogadott általános 

adatvédelmi kikötéseket. A Zoom Video Communications, Inc. adatvédelmi gyakorlatáról 

bővebben tájékozódhat itt: https://zoom.us/privacy 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Zoom is gyűjt Önnel kapcsolatos adatokat, melyről további 

információt itt találhat: https://zoom.us/privacy (“Data that our system collects from you”). 
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2.6. Feedback form 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az ún. feedback form kitöltetésével minőségbiztosítási okokból visszajelzést kérünk Öntől a 

tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatban, hogy szolgáltatási színvonalunkat tovább 

emelhessük. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

Az Ön személyes adatait Társaságunk azon jogos érdekének érvényesítése miatt kezeljük, hogy 

mérjük a képzéseinken résztvevők elégedettségét és így lépéseket tudjunk tenni szolgáltatási 

színvonalunk növelésére [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait.  Felhívjuk figyelmét, hogy a 

feedback form-ot Ön anonim módon is kitöltheti. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Név, E-mail cím 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

A feedback form-ot az adott tanfolyam lezárulásától számított 3 évig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adatait megbízott oktatóink részére továbbítjuk. 

 

2.7. Computer based exam 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön Társaságunknál tudja teljesíteni ACCA 

Computer Based Exam-ját, ehhez regisztrálni tudjuk Önt az ACCA-nál és közölni tudjuk Önnel 

a vizsga eredményét. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk 

(1) bek. b) pont] 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait.  

Amennyiben személyes adatait nem adja meg, úgy sajnos nem vehet részt az általunk 

szervezett ACCA Computer Based Exam-on. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Név, születési idő, ACCA szám, számlázási cím (lakcím), vizsgaeredmény 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

A Computer based exam lebonyolításával kapcsolatos személyes adatokat a vizsgaeredmény 

megérkezésétől (vizsga napjától) számított 3 évig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adatait az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) részére továbbítjuk. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) az 

Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet, mely ország az Európai Gazdasági Térségen kívüli 

ország. Az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás (EU-UK Trade and Cooperation 

Agreement) alapján az Egyesült Királyságba további garanciák nélkül továbbíthatók az adatok.  

 

2.8. Online classroom, más tananyag vásárlása, értékesítése, számlázás 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy az Ön részére értékesíteni tudjuk az Online 

classroom nevű tananyagot, illetve más tananyagot, tankönyvet, továbbá, hogy az Ön részére 

számlát tudjunk kiállítani, egyúttal teljesítsük a számla kiállításával kapcsolatos jogszabályi 

kötelezettségünket. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

A személyes adatok kezelése egyrészt az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges 

[GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], másrészt pedig a külföldi partnerünkkel történő elszámoláshoz, 

mely Társaságunk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], számla kiállítása esetén pedig 

jogi kötelezettségünk teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 
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Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön – a számla kiállításhoz szükséges adatokat kivéve – jogszabály alapján nem köteles megadni 

a személyes adatait.  Amennyiben személyes adatait nem adja meg, úgy sajnos nem tudjuk az 

Ön részére értékesíteni az Online Classroom tananyagot, illetve más tananyagot. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Név, lakcím, e-mail cím, azonosító szám 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Az Online classroom nevű tanfolyam értékesítésével kapcsolatos személyes adatokat a 

tanfolyam értékesítése évének utolsó napjától számított 3 évig tároljuk. 

Az Ön részére kiállított számlában szereplő személyes adatait a Számviteli tv-ben és más 

adójogszabályokban előírt adattárolási határidőig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Online classroom tananyag vásárlása esetén az Ön adatait szerződéses partnerünk a BPP 

Professional Education Limited részére továbbítjuk. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy BPP 

Professional Education Limited az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet, mely ország az 

Európai Gazdasági Térségen kívüli ország. Az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás 

(EU-UK Trade and Cooperation Agreement) alapján az Egyesült Királyságba további garanciák 

nélkül továbbíthatók az adatok.  

Az Ön (számlán szereplő) személyes adatait könyvelőnk részére továbbítjuk. 

 

2.9. Kapcsolattartás, panaszkezelés 

Miért kezeljük az Ön adatait? Adatait azért kezeljük, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, Öntől érkező megkeresés esetén 

a megkeresése szerinti tájékoztatást tudjunk nyújtani Önnek. 

Amennyiben fogyasztói panasszal él, adatait a panasz kezelése céljából kezeljük. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

Az Ön által (szerződéskötés nélkül) kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén az Ön személyes 

adatait az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása alapján kezeljük. Ön az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja. [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Amennyiben Önnel felnőttképzési vagy más szerződést kötöttünk, a kapcsolattartás és az Ön 

tájékoztatása kapcsán az Ön személyes adatait azon az alapon kezeljük, mert az szükséges az 

Ön és a BTA közötti felnőttképzési szerződés vagy más szerződés (pl. más online classroom, 

tananyag értékesítése kapcsán létrejött szerződés teljesítéséhez). [GDPR 6. cikk (1) bek. b) 

pont] 

Panasz esetén azon az alapon kezeljük adatait, mert az jogi kötelezettségünk teljesítéséhez 

szükséges (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.tv. törvény [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 

Milyen adatokat kezelünk? − Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás esetén: Név, e-mail cím, telefonos megkeresés esetén 

telefonszám, kommunikáció, megkeresés tartalma 

− Panasz esetén: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, panasz leírása, az Ön által rendelkezésre 

bocsátott további adatok. 

Köteles Ön megadni az 

adatait? 

Ön az adatait nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben a kért adatokat nem adja meg, 

úgy nem tudunk az Ön részére tájékoztatást nyújtani, illetve nem tudunk az Ön fogyasztói 

panaszával kapcsolatban intézkedni. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Kapcsolatfelvétel esetén (ha Ön nem köt a BTA-val szerződést) a személyes adatait a 

kapcsolatfelvétel napjától számított 1 évig tároljuk, kivéve, ha Ön az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását korábban visszavonja. 

Amennyiben Ön felnőttképzési vagy más szerződést kötött a BTA-val, úgy kapcsolattartási 

célból kezelt adatokat a szerződéskötést követő ötödik év utolsó napjáig tároljuk. 

Panasz esetén a panasz előterjesztésétől (jegyzőkönyv felvételétől) számított 5 évig, hatósági 

eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig tároljuk az adatait. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adataihoz kapcsolatfelvétel esetén honlapunk üzemeltetője szűk körben hozzáférhet. 
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Panasz esetén az adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, jogi képviselő 

részére továbbíthatjuk. 

 

2.10. Hírlevél küldése 

Miért kezeljük az Ön adatait? Az Ön adatait azért kezeljük, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, melyben tájékoztatjuk 

képzéseinkről, szolgáltatásinkról. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] Ön az 

adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. 

Előfordulhat, hogy Ön a hírlevél címzett listánkra korábban került fel, ebben az esetben az Ön 

adatait Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] 

Ön a hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, amit úgy tekintünk, hogy az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását visszavonta vagy tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Köteles Ön megadni a 

személyes adatait? 

Ön jogszabály alapján nem köteles megadni a személyes adatait. Amennyiben Ön úgy dönt, 

hogy a személyes adatait nem adja meg, nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Milyen adatokat kezelünk 

pontosan? 

Név, e-mail cím 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Személyes adatait addig tároljuk, amíg Ön szolgáltatásunkról leiratkozik. 

Kinek továbbítjuk az Ön 

személyes adatait? 

Az Ön adataihoz a hírlevél küldést biztosító szolgáltatónk (E.N.S. Informatikai és 

Rendszerintegrációs Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 10.) szűk körben hozzáférhet. 

 

2.11. Sütik (Cookie-k) 

Cookie-k használata A BTA a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi 
látogatás során olvas vissza.  
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó 
számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k 
alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint az oldal 
használatának nyomon követésére, továbbá biztosítják a honlap egyes funkcióinak 
működését. 

Miért helyezünk el cookie-
kat? 

Az általunk használt cookie-k egy része az oldalunk működéséhez szükséges, elsősorban 
biztonsági célokat szolgálnak. Emellett további célokból is használunk cookie-kat a Weboldal 
egyes funkcióinak használatához kapcsolódóan, ezek egy része külső szolgáltató által 
elhelyezett cookie-k, melyek szintén gyűjthetnek Önről adatokat.  
Az általunk használt cookie-k alkalmazásához szükséges az Ön hozzájárulása, amelyet a 
Weboldal használatának megkezdésekor adhat meg részünkre. 
Ön a cookie-kat a böngészője Beállítások / Adatvédelem és biztonság menüpontjában 
törtölheti. 

Mennyi ideig tároljuk az 
adatokat? 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi 
idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. 

Az általunk alkalmazott 
cookie-k azonosítása 

Név Saját / 
harmadik fél 

Lejárat Típus (cél) 

_ga bta.co.hu 2 év Statisztikai 

_gat bta.co.hu 1 nap Statisztikai 

_gid bta.co.hu 1 nap Statisztikai 

ads/ga-audiences google.com  session 
(böngésző 
bezárásig) 

Marketing 
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common/cavalry_endpoint.php facebook.com session 
(böngésző 
bezárásig) 

Marketing 

 

 

2.12. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése 

Miért kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Önt egy partnerünk képviselőként, kapcsolattartóként jelöli meg, ezen 

minőségében nyilvántartjuk, valamint megkereshetjük Önt a megadott elérhetőségein. Az Ön 

adatait egyrészt adminisztratív célból kezeljük, hogy a partnerünk kijelölt képviselőit, 

kapcsolattartóit nyilvántarthassuk. A kapcsolattartás során azért kezeljük adatait, hogy Önnel 

és Önön keresztül partnerünkkel kommunikálni tudjunk a partnerünkkel kötött szerződéssel 

és a BTA által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 

adatait? 

Adatait a fenti célból a BTA, illetve partnerünk azon jogos érdeke alapján kezeljük, hogy a 

partner és a BTA között megkötött szerződést mindkét fél teljesíteni tudja, ideértve azt is, hogy 

a szerződéssel kapcsolatban a felek egymással kommunikálni tudjanak. [GDPR 6. cikk (1) bek. 

f) pont] 

Milyen adatokat kezelünk? Név, e-mail cím 

Továbbá azon adatok, melyeket Ön a kommunikáció során rendelkezésünkre bocsát. 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 

adatait? 

Amennyiben a kapcsolattartót szerződésben rögzítik, úgy a számviteli kötelezettség 

teljesítéséhez a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra az 

adatok. Egyéb esetben az adott partnerrel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig tároljuk 

az adatokat. 
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3. Milyen jogai vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban? 

Hozzáférés Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatinak kezelése 

folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes 

adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat. 

Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a 

hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük. 

Törlés Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha 

− a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz; 

− Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem 

kezelhetjük az adatait;  

− Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján 

folytathatnánk az adatkezelést;  

− jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát; e)  

− a személyes adatokat jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell. 

Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, amennyiben 

− vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, 

hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

− az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, 

− a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi 

igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

− Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, 

hogy a Társaság jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel 

szemben. 

Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja 

a BTA jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon 

kezeljük az Ön adatait” részében. 

Mire számíthat, ha kérelemmel fordul hozzánk? 

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresését, kérelmét a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk. 

Igazolható esetekben a határidőt további 1 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről értesítjük Önt.  

Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt 

nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf. 9.; https://naih.hu/, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Emellett keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál, a 

pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 


