
 

 
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV  

E-LEARNING OKTATÁSI FELÜLET 

HASZNÁLATÁHOZ 

 

 

2019. május 1. 



1 
 

Köszöntő 
 
 

Tisztelt Koncesszió Jogosult! 

 
Azon Koncesszió Jogosultak, akik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiírt, a dohányáru 
kiskereskedelmi jogosultság koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázati 
kiírásra benyújtott pályázatukban, mint Koncesszió Jogosultak vállalták, hogy évente legalább egy 
alkalommal részt vesznek a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett szakmai 
képzéseken, konferenciákon, ezen kötelezettségüknek az Fdvtv. 4. § (2) bekezdésének 2015. január 1. 
napjától hatályos módosítása értelmében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) által szervezett szakmai képzésen 
történő részvétellel tehetnek eleget.  

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2019. évben is E-learning rendszer keretében történik a dohánytermék-

kiskereskedők éves szakmai képzésének teljesítése, azaz egy weblap alapú oktatási felületen 

elhelyezett oktatási anyag áttanulmányozása útján teljesíthető. Jelen útmutató az oktatási felület 

használatához nyújt segítséget. 

Sikeres szakmai képzést kívánva, 

 
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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Elérhetőség, használat technikai feltételei 
 

Az oktatási felületet nyújtó weboldal elérési címe: http://kepzes.nemzetidohany.hu/  

Ezen elérhetőség a korábban e-mailben kiküldött beiratkozási rendszerüzenetben is feltüntetésre 

került. 

A felület eléréséhez internetkapcsolattal rendelkező számítógép és böngésző program (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, stb.) szükséges.  Az online képzési rendszer használata 

nem helyhez kötött, azaz akár otthonról, akár a Nemzeti Dohányboltból is megnyithatóak és 

teljesíthetőek a tananyagok. 

Ha esetleg úgy látja, hogy az oldal nem érhető el, kérjük, elsőként mindig ellenőrizze 

internetkapcsolatát, például egy tetszőleges másik weboldal megnyitásával. 

 

Bejelentkezés 
 

Indítsa el számítógépén a böngészőprogramot és írja be a címsorba a 

http://kepzes.nemzetidohany.hu/ címet, vagy kattintson a beiratkozási e-mailben található linkre, 

mely ugyanezt az oldalt nyitja meg. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos adatvédelmi szabályokra tekintettel a szakmai képzési 

rendszerbe történő belépéssel egyidejűleg a Felhasználó kijelenti, hogy az adatkezelés megkezdése 

előtt a személyes adatainak a kezelésére vonatkozó egyértelmű és részletes tájékoztatást megkapta, 

amelyet megértett és elfogadott. Jelen Felhasználói Kézikönyv tartalmazza a képzési felület 

használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót.  

A weblap megnyitása után a következő bejelentkező képernyő fogadja a látogatót: 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az idei képzési évben nem változott meg a korábbi években, a kurzus 

elvégzéséhez a rendszer által generált felhasználóneve, valamint az Ön által korábban beállított 

jelszava, így az online képzési felületre továbbra is azon adatokkal léphet be, amelyekkel a 2018-as 

képzést elvégezte.  

Amennyiben felhasználónevére, vagy jelszavára nem emlékszik, a képzés oldalán lehetősége van új 

jelszót beállítani, vagy felhasználónevét  megkeresni. 

http://kepzes.nemzetidohany.hu/
http://kepzes.nemzetidohany.hu/
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Amennyiben a 2019. évben Ön első alkalommal végzi el az E-learning felületen a képzést, 

mert a 2018. évben öröklés útján vált Koncesszió Jogosulttá, esetleg megváltozott a neve 

az elmúlt időszakban és névváltozását az ND Nonprofit Zrt.-nek bejelentette, a képzési 

felületre történő belépéshez az adatokat a kurzusa indulása előtt az ND Nonprofit Zrt. részére 

korábban bejelentett Koncessziót gyakorló email címére megküldött rendszerüzenetben kapta 

meg. 

A felhasználónév és a jelszó megadása után kattintson a Belépés gombra a képzési rendszerbe való 

belépéshez. Sikertelen bejelentkezés esetén ellenőrizze még egyszer, hogy a megfelelő 

felhasználónevet és jelszót írta-e be. 

Az online kurzust elvégzők figyelmét felhívjuk, hogy az első bejelentkezés után kötelező az alapjelszó 

megváltoztatása, az alábbiak szerint: 

A megjelenő űrlap felső mezőjében még egyszer meg kell adni a beiratkozási levélben található 

jelszót, az alatta levő két mezőben pedig az új jelszót kétszer. Az új jelszónak legalább 6 karakter 

hosszúságúnak kell lennie. 

 

A Módosítások mentése gomb megnyomása után a rendszer visszajelzi a sikeres jelszóváltoztatást. A 

későbbiekben az új jelszóval fog tudni belépni a rendszerbe, a régi jelszóra csak az első 

bejelentkezésnél volt szükség. A Folytatás gombra kattintás után megjelenik a főoldal.     

Ha elfelejtette a jelszavát, de tudja az e-mail címét, vagy a felhasználónevét, amivel regisztrálva van a 

rendszerbe, akkor itt kérhető jelszó emlékeztető e-mail kiküldése az Elfelejtette felhasználónevét 

vagy jelszavát? feliratra kattintással: 
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Felhívjuk figyelmét, hogy azon Koncesszió jogosultak tudnak a 2019 évi képzésbe belépni, akik 

előzőleg a kurzus megindítására vonatkozó felszólító levelet megkapták, az abban leírtak szerint a 

képzési díjat maradéktalanul és határidőben megfizették, így egy beiratkozási rendszerüzenetet 

kaptak a Koncessziót gyakorlói email címükre.  

A belépés után megjelenő oldal közepén egy kép alatt rövid ismertetőt lát az új képzési rendszer 

előnyeiről, az oldal jobb oldali sávjában a navigációs funkciók alatt megjelenik egy BEJELENTKEZETT 

FELHASZNÁLÓ című blokk.  

Amennyiben itt hibás adatot lát (például ismeretlen személy neve van kiírva, stb.) kérjük, hogy 

haladéktalanul jelezze azt az ND Nonprofit Zrt. Ellenőrzési osztályának!  

Telefonos elérhetőség hétköznapokon: 8:00 - 16:00 óráig: +36 1/795 6746; +36 1/795 6984.  

E-mailes elérhetőség: kepzes@nemzetidohany.hu 

 

 

A BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓ című blokk alatt FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV blokkcímmel jelen 

dokumentum érhető el.   
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Az oldal felépítése 
 

A kezdőoldalra bármikor visszajuthat a lap tetején levő ND Nonprofit Zrt. logóra kattintással, vagy a 

NAVIGÁCIÓ blokk Kezdőoldal elemével. 

A NAVIGÁCIÓ blokk Portáloldalak menüpontjában található naptárnak nincs szerepe a 

képzés során. 

A jobb alsó sarokban lebegő nyílra kattintással az aktuális oldal tetejére térhet vissza, mely 

így a sok lefelé görgetés után egy mozdulattal biztosítja a visszatérést az adott oldal 

tetejére. 

Az oldal közepén található egy rövid ismertető az új képzési rendszerről. Innen lefele görgetve 

eljuthat a Kurzusaim címszóhoz. Ezen belül láthatja az Ön által elvégzendő kurzus címét és kezdési 

dátumát, például ehhez hasonlót: Dohány-kiskereskedők Országos Szakmai Képzése – (kurzus kódja: 

pl.: 2019/A/001) (kurzus indítás ideje: pl.2019.09.012). Erre a címre kattintva jut el a kurzus 

tananyagait listázó kurzusoldalra. Itt szerepel az egyes tananyagok címe és rövid leírásaik: 

 

Ugyanezt az oldalt megnyithatja úgy is, hogy a jobb felső sarokban a NAVIGÁCIÓ blokk Kurzusaim 

eleme alatt választja ki a kurzus nevét, vagy a NAVIGÁCIÓ blokk Személyes nyitólap menüpontjából is. 

A kurzusoldalon az egyes tananyagok megjelenítéséhez kattintson a tananyag címére. A megnyíló 

aloldal bal alsó részén, a leírás alatt található „sárga doboz” ikonra, vagy a mellette levő 

címre kattintással juthat el a tananyaghoz, mely egy új böngészőablakban nyílik meg. 

Bizonyos böngésző beállításoknál lehetséges, hogy a „sárga doboz” ikonra kattintás után nem nyílik 

meg a tananyag, hanem a következő hibaüzenetet látja: Az előugró ablakok tiltva vannak, ezért a 

SCORM-modul nem játszható le. Ebben az esetben ellenőrizze böngészője beállításait, és amennyiben 

használ felugróablak-blokkoló (pop-up blokkoló, adblocker) programot, állítson be kivételt erre az 

oldalra vonatkozóan. 

A kurzus tananyagai kötetlen sorrendben teljesíthetőek. 
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Tananyagok használata 
 

Az interaktív tananyagok első képernyője minden tananyagban egy tananyag használati útmutató, 

mely bemutatja egy mintaoldal fő elemeit. 

 

A tananyaghasználatot bemutató lapon a piros felkiáltójelekre kattintva olvashatja az egyes 

elemekről szóló ismertetést. A legfontosabb képernyőelemek a következők: 

 Minden képernyőn a jobb oldalt álló hölgy ismerteti az instrukciókat. Ehhez az egérkurzort a 

hölgy fölé kell húzni, a megjelenő szövegbuborékban található utasításokat elolvasni és 

végrehajtani. 

 A bal alsó sarokban található a haladásjelző, mely azt mutatja, hogy az adott tananyagban 

mely témakörökhöz tartozó feladatokat teljesítette már, hol tart éppen. A szürke vagy 

halvány színű ikonokkal jelzett anyagot még nem nézte meg. 

 A haladásjelzőtől jobbra találhatóak a nyíl alakú vissza és tovább gombok, ezekkel adott 

tananyagon belüli képernyők között tud lépkedni. A vissza gomb mindig elérhető, a 

továbblépés csak a feltételek teljesülése, vagyis a teljes oldal áttanulmányozása után jelenik 

meg. Amíg a továbblépés gomb nem jelenik meg, addig nem minden előírt mezőre kattintott 

rá, vagy nem minden előírt utasítást végzett el. 

 A zöld vagy más kiemelt színnel jelző elemekre kattintani kell, a pontos feladat 

képernyőnként olvasható a hölgy által megadott utasításban. 

 Amennyiben a tananyagot az adott böngészőben nem sikerül megnyitni, illetve a továbblépés 

sikertelen, törölje az előzményeket, és egyúttal másik böngésző segítségével próbálja meg 

ismételten elindítani a folyamatot. 

További tudnivalók az interaktív tananyagok használatához: 

 A teljesítés során mindig figyelmesen olvassa el az utasításokat és pontosan kövesse azokat. 

(Az utasításokat úgy tekintheti meg, hogy a jobb oldalon álló hölgy fölé húzza az egérkurzort.) 

 Az adott oldalról csak akkor léphet tovább, ha minden előírt mezőre rákattintott és minden 

előírt utasítást elvégzett. 

 Az egyes oldalak olvasása minimális időhöz kötött, mely idő leteltéig nem tud a következő 

elemre kattintani, vagy a következő oldalra lépni. 
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 Záró képernyő fogja jelezni, ha Ön az adott tananyag végére ért. 

A tananyag olvasásának megszakítása 
 

Az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag olvasása a kurzus 14 naptári napos 

időtartamán belül tetszőleges alkalommal megszakítható a tananyag böngészőablakának 

bezárásával. Az addig elolvasott részeket a rendszer megjegyzi és a következő belépéskor 

megkérdezi, hogy az oktatási anyagok olvasását ott szeretné-e folytatni, ahol azt az előző alkalommal 

abbahagyta. A kurzus teljesítésére rendelkezésre álló időtartamon belül bármely időpontban újra 

beléphet az E-learning rendszerbe, és az újbóli belépésnél a rendszer a következő kérdést teszi fel: 

 

Az Igen lehetőség kiválasztásakor a tananyag a korábban abbahagyott résznél folytatódik. A Nem 

gomb megnyomására az adott tananyag lejátszása elölről kezdődik. (Ez csak az adott megnyitni 

kívánt tananyagra vonatkozik, a többi tananyag állapotát nem befolyásolja a döntés.) 

Az interaktív oldalaknál az egyes elemek állapota – például bizonyos feliratokra már kattintott – csak 

akkor kerül mentésre, amikor a tovább vagy vissza navigációs gombok megnyomásra kerültek, vagyis 

csak teljesen feldolgozott, valamennyi előírt utasítást elvégzett oldal teljesítését menti el a rendszer, 

azt követően, amikor az adott oldalról Ön tovább lépett. Ha például egy adott anyagban a tizedik dián 

az öt ikonból háromra már kattintott és így zárja be az oldalt, akkor folytatáskor ugyanúgy a tizedik 

dia nyílik meg, de mind az öt ikonra újból kattintania kell. Ezért a tananyag megszakítása akkor 

optimális, amikor éppen új lapon van, azaz egy oldalon már elvégezte a tennivalókat, és a tovább 

gomb megnyomásával eljutott a következő lapra, melyet még nem kezdett el. 

Természetesen a folytatás akkor is lehetséges, ha nem önszántából zárta be az anyagot, hanem 

technikai hiba lépett fel, például áramszünet vagy internetkapcsolat megszakadása miatt hagyta abba 

az olvasást. 

 

Kurzus teljesítettségének követése 
 

Az, hogy az egyes tananyagelemeket teljesítette, automatikusan jelzi a rendszer, ezzel Önnek külön 

tennivalója nincs. A teljesítettség manuális megváltoztatására nincs lehetőség. 

A kurzus elvégzése alatt folyamatosan ellenőrizheti, hogy hol tart a teljes kurzus, valamint az egyes 

tananyagok teljesítésével. A teljesítésre vonatkozó információkat megnézheti egységesen a teljes 

kurzusra vonatkozóan, illetve az egyes tananyagok oldalán külön-külön is. 

A tananyagok oldalán a teljesítési állapot a következőképpen kerül megjelenítésre: 
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A tananyag neve után levő folyamatjelző alaphelyzetben egy szaggatott vonallal kirajzolt négyzet, 

melybe teljesítéskor automatikusan egy pipa kerül. A fenti képen látható példában tehát a felül levő 

elem teljesített, az alul levő még nem az.  

Minden egyes elem teljesítése kötelező feltétele a kurzus elvégzésének. A teljesítettség ténylegesen 

az elvégzést mutatja, független attól, hogy hányszor lépett be az anyagba vagy mennyi idő alatt 

teljesítette azt.  

A kurzus oldalát megnyitva a jobb oldali sávban láthat egy blokkot, ami pár sorban mutatja a teljes 

kurzus teljesítettségének aktuális állapotát: 

 

Amit a példában a fenti képen látunk, hogy a teljesítés még „Folyamatban” állapotban van, azaz nem 

Teljesített, alatta számszerűen is mutatja, hogy a 10 tevékenységből (azaz tananyagból) ötöt 

teljesített eddig. 

A További részletek feliratra kattintva egy táblázatot lát, ahol a sorok az egyes tevékenységeket jelzik, 

és mellette fel van tüntetve, hogy melyik teljesített és melyik nem. Teljesítettség esetén megjelenik a 

teljesítés dátuma is. 

 

A tananyagok után a tevékenységek között szerepel a Termékismertető is. A termékismertető 

tájékoztatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedők számára az egyes dohánytermék, illetve 

dohányterméket kiegészítő terméket gyártók, importőrök által forgalmazott újdonságokról, 

promóciós ajánlatokról. 
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A kurzus elvégzéséhez, az igazolás kiállításához és a képzési kötelezettség teljesítéséhez a 

Termékismertető menüpont megnyitása kötelező, azonban a benne található tájékoztató 

dokumentumok megtekintése nem feltétele a képzési kötelezettség teljesítésének. 

Fontos tudni, hogy a tananyagok és kurzusteljesítés állapota azonnal átvezetésre kerül a 

rendszerben, nincs kötve például a rendelkezésre álló időhöz. Tehát ha Ön úgy gondolja, hogy 

befejezte a kurzust, de a rendszerben még mindig Függőben az állapot, akkor ne várjon arra, hogy 

pár nap múlva majd biztosan átállítódik az állapot, hanem akár a fenti táblázatban, akár egyenként a 

tananyagok oldalán történő kattintással ellenőrizze, hogy melyik anyag teljesítése nem volt 

maradéktalan. 

A kurzus tananyagai kötetlen sorrendben teljesíthetőek. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Termékismertető menüpont közvetlenül is elérhető a főmenüből a 

Kurzusaim menüpontra kattintva, gyorsítva ezzel is a folyamatosan frissülő termékismertető 

promóciós tájékoztatások elérését.   

Kurzus teljesítésének igazolása 
 

Az online kurzus E-learning rendszerben történő hiánytalan teljesítésére 14 naptári nap áll 

rendelkezésére. 

Az összes tananyag Teljesített állapotba kerülése után következhet az igazolás kiállítása. A kurzusoldal 

legalsó részén, a tananyagok után található az Igazolás kiállítása rész, melyet megnyitva Az igazolás 

kiállításához kattintson ide! feliratú hivatkozással érhető el a funkció. Ha még nem teljesültek a 

feltételek, azaz nem minden tananyag teljesített állapotú, itt felsorolja a rendszer, hogy mely 

tananyagokat kell még megtekinteni, de ekkor a hivatkozás nem működik. 

A rendszer automatikusan elkészíti a Koncesszió jogosult számára a képzési kötelezettség 

teljesítéséről a névre szóló részvételi igazolást, mellyel egyidejűleg a részvételi igazolás elkészültéről 

rendszerüzenet formájában tájékoztatás is megküldésre kerül a Koncessziót gyakorló e-mail címére. 

A névre szóló részvételi igazolás elkészültéről szóló rendszerüzenetnek a Koncessziót gyakorló 

részére történő kiküldése a koncesszió 

s szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió jogosultnak történő kiküldésnek is minősül. 
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Az igazolást lehetősége van kinyomtatni vagy a saját számítógépére lementeni. Bár az igazolás 

kinyomtatása, vagy lementése már nem feltétele a képzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy 

a kiállított igazolás meglegyen Önnek is, javasolt annak kinyomtatása, vagy lementése. Az ND 

Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a 

Koncesszió jogosult részére. 

A kurzus teljesítéséről az ND Nonprofit Zrt. is kap értesítést a rendszerből, ezért Önnek az 

elektronikusan legenerált képzési igazolást sem postai úton, sem elektronikusan nem kell 

beküldenie az ND Nonprofit Zrt. részére. 

A képzés kizárólag abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a képzésen való részvételről 

szóló igazolás a rendszerben legenerálásra kerül.  

A kurzus tananyagai, a Termékismertető valamint a korábban kiállított igazolás a képzés lezárulta 

után is megtekinthetőek maradnak, ugyanazon felhasználónév és jelszó használatával léphet be a 

rendszerbe a későbbiekben is. 

Amennyiben az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot a kurzus 14 naptári 

napos időtartamán belül nem sikerül teljes egészében elolvasnia, akkor a képzési kötelezettség nem 

teljesítése áll fent, mely esetben a képzési igazolás nem generálódik le. A képzési kötelezettség 

teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyen valamennyi tananyagot el 

kell olvasnia, függetlenül attól, hogy a be nem fejezett kurzuson már van teljesített tananyaga. A 
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soron következő képzési kurzusról a felszabaduló helyek függvényében ad tájékoztatást az ND 

Nonprofit Zrt.  Ezzel kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy az utolsó pótkurzust követően már nem 

kerül további kurzus biztosításra.  

Végezetül felhívjuk figyelmét, hogy a fenti módon biztosított E-learning rendszer útján teljesítendő 

képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2019. évi szakmai képzésre 

irányuló pályázati kötelezettségvállalását Koncesszióba adó nem teljesítettnek tekinti, amely a 

szerződés szerinti jelentős kötelezettség súlyos megszegése miatt a koncessziós szerződése 

megszűnését eredményezi! 

 

Ellenőrzési osztály 
 

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban lenne további kérdése, vagy elakadt, forduljon 

bizalommal az ND Nonprofit Zrt. Ellenőrzési osztályához.  

Telefonos elérhetőség hétköznapokon: 8:00 - 16:00 óráig  

+36 1/795 6746 

+36 1/795 6984 

E-mailes elérhetőség: kepzes@nemzetidohany.hu 

 

Adatkezelési tájékoztató 
 

az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő részvénytársaság 

által dohánytermék-kiskereskedők (koncesszió jogosultak és koncessziót gyakorlók) 

részére szervezett szakmai képzésen történő részvétellel összefüggésben 

 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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/EU rendeletével (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az ND Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. által szervezett online szakmai képzésen – a koncessziós szerződésben foglaltaknak 

megfelelően - részt vevő koncesszió jogosultak, illetve koncessziót gyakorlók (a jogi személy koncessziót gyakorló részéről a 

szakmai képzés vonatkozásában eljáró természetes személy) személyes adatainak ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által történő kezeléséről ad tájékoztatást. 

 

Ki kezeli az Ön személyes 

adatait? 

Az adatkezelő az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. (www.nemzetidohany.hu, 1136 Budapest, Pannónia u. 40.) (a 

továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.). 

 

 

Milyen célból kerülnek 

kezelésre az Ön személyes 

adatai? 

 

Az adatkezelés célja az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai képzésre történő 

jelentkezés és a szakmai képzésen való részvétel. 

 

Milyen jogalapon kerülnek 

kezelésre az Ön személyes 

adatai? 

 

A dohányáru-kiskereskedelem tárgyában megkötött koncessziós szerződés szerint a 

koncesszió jogosultja a pályázatában tett ilyen tartalmú kötelezettségvállalás esetén köteles 

oktatásokon részt venni. A szakmai képzésekre történő jelentkezéssel és a szakmai 

képzéseken való részvétellel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a koncessziós szerződés 

http://www.nemzetidohany.hu/
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teljesítése.  

Azok, akik a képzésen önkéntes alapon vesznek részt, az adatkezelés jogalapja az oktatási 

szolgáltatás alapjául szolgáló megállapodás teljesítése. 

 

Mennyi ideig kerülnek 

kezelésre az Ön személyes 

adatai? 

 

Az adatkezelés a koncessziós szerződés megszűnését követő 5 (öt) év elteltéig, illetőleg 

amennyiben ez az időpont korábbi – a koncessziós szerződés alapján az oktatással kapcsolatos 

követelések érvényesíthetőségének elévüléséig tart. A számlázási adatok tekintetében az 

adatkezelés 8 (nyolc) évig, illetőleg az adó megállapításához való jog elévüléséig tart.  

 

Milyen személyes adatai 

kerülnek kezelésre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ND Nonprofit Zrt. az általa szervezett szakmai képzésekre történő jelentkezéssel és az 

azokon történő részvétellel összefüggésben a következő személyes adatokat kezeli: a 

koncesszióra jogosult neve, adóazonosító jele, szerződésszám, jogosultsággal érintett 

település, felhasználói név, jelszó, bankszámlaszám, amiről a képzési díj utalása történik 

Kezelésre kerül továbbá: 

- Koncessziót gyakorló neve, címe, adószáma, mivel a számla az Ő részére kerül 

kiállításra a képzési díjról. 

- Koncesszió jogosultak e-mail címe, és/vagy a Koncessziót gyakorlók e-mail címe a 

kapcsolattartás biztosítása végett.  

- Koncesszió jogosult neve, születési helye, ideje, anyja neve,  

- Koncesszió jogosult első belépési jelszava (első belépéskor meg kell változtatni). 

 

Milyen jogok illetik meg 

Önt? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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/EU rendelete alapján Ön 

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve 

az ND Nonprofit Zrt. által kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok 

másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív 

költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, 

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük 

korlátozását, 

(iii) kérheti, hogy az ND Nonprofit Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok 

helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, 

(iv) élhet az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által az ND 

Nonprofit Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok 

kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait az 

ND Nonprofit Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek. 

(v) a kapcsolattartási adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 

 

Kik az Ön személyes 

adatainak a címzettjei? 

 

 

A személyes adatok címzettje az adatkezelő megbízottai, valamint egyéb adatfeldolgozói. 

 

Mely adatfeldolgozókat vesz 

igénybe az ND? 

 

Az ND Nonprofit Zrt. az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi adatfeldolgozókat veszi 

igénybe, akik az adatkezelést az ND Nonprofit Zrt. nevében és utasítása szerint végzik: 

- Onlearn-tech Kft. (1114 Budapest, Eszék u. 13-15.) Az ellátott feladat: az oktatáshoz 

szükséges informatikai rendszerrel kapcsolatban felmerülő havi karbantartási és hibajavítási 

feladatok. Az adatfeldolgozás időtartama. 2020. augusztus 1. 

- DOLPHIN Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Alig u. 14.) Az 

ellátott feladat: az oktatáshoz kapcsolódó számlázási feladatok ellátása. Az adatfeldolgozás 

időtartama határozatlan, de legfeljebb az adatkezelés időtartamával megegyező idő.  

 

 

Milyen jogorvoslati 

lehetőségek állnak az Ön 

rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, 

honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az adatkezelő 

székhelye, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.  

 


