
Adatvédelmi tájékoztató  

Az FT-Mobil Autósiskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden 

olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. Az Autósiskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 

adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi 

rendelet) - 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - 24/2005. (IV. 21.) 

GKM rendelet - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól (GKM rendelet) - 13/1992. (VI. 

26.) NM rendelet - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 

(NM rendelet) - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

(Art.)  

Adatkezelők, elérhetőségek  

Adatkezelőink végzik el a képzésre történő jelentkezéshez szükséges adatok 

összegyűjtését, rendszerezését és továbbítását.   

Elérhetőség:  

FT-Mobil Autósiskola  

Mosonmagyaróvár, Kökény 

u. 9.  

A Kft- adatkezelői:  

• Tamaskovics Attila iskolavezető 

• KAV, mint vizsgáztató hatóság 

• E-educatio Kft. 

• Vitéz Eszter könyvelő 

• Gyakorlati képzést végző szakoktatók  

Az adatkezelés jogalapja:   

Az érintett önkéntes hozzájárulása.   

    



A kezelt adatok köre:  név, telefonszám, e-mail cím, felhasználónév, születési adatok, 

lakcím, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.   

Az adatkezelés célja:   

az érintett-tel való kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a képzésről a Képzési szerződés 

megkötése előtt, az adatkezelő által a saját részére készített kimutatások, statisztikák 

készítése. Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat harmadik 

személy részére nem adja át.   

A hozzájáruló nyilatkozatot, életkortól függően, az alábbiak adhatják meg:  

 - 14. életév alatt:   

Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai 

kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így 

az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot neki kell aláírnia.   

A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak 

papíralapon, személyesen lehetséges.   

- 14. és 16. életév között:   

Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. 

életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes 

képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai 

kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek 

és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.   

A személyes adatok közlése és azok kezeléshez történő hozzájárulás megadása csak 

papíralapon, személyesen lehetséges.   

- 16. életév felett:   

Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez 

hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes 

képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a 

hozzájárulását maga írhatja alá. A személyes adatok közlése és azok kezeléshez 

történő hozzájárulás megadása lehetséges papíralapon, vagy digitális formában 

(email, internetes felület). Az adatkezelő a honlapon megadott személyes adatokat 

haladéktalanul törli, amennyiben tudomására jut, hogy a kezelt adatok 16. életévét 

még be nem töltött érintett-re vonatkoznak és az adatkezelő nem rendelkezik az 

érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával.   



   

Szerződéses kötelezettség   

Az Autósiskola a képzési szerződés időtartama alatt kezeli az adatokat a képzési 

szerződésben foglaltak teljesítése érdekében.   

A kezelt adatok köre: név, születési adatok, anyja neve, nemzetiség, lakcím, e-mail 

cím, telefonszám, iskolai végzettség, igénybe vett képzés típusa.   

Az adatkezelés célja: az Autósiskolával történő szerződéskötés, az érintett-tel való 

kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, a jogosítványszerzés során felmerülő adminisztráció 

részben online ügyintézés formájában történő lebonyolítása, továbbá ezzel 

összefüggésben rendszeresen (e-mail vagy telefonhívás formájában) történő 

tájékoztatás nyújtása.   

Jogi kötelem A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, illetve továbbítását 

a közlekedési hatóság részére jogszabályok teszik kötelezővé.   

A kezelt adatok köre: tanuló azonosító, név, születési adatok, nemzetiség, vezetői 

engedély megszerzéséhez szükséges személyes iratok (sz.ig, korábbi vezetői 

engedély) adatai, lakcím, e- mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, orvosi- és pálya-

alkalmassági igazolás, igénybe vett képzés típusa.   

Az Autósiskola a GKM rendelet alapján - minden tanulót egyedi sorszámmal  

(tanuló azonosító) lát el;   

a tanulók személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és 

vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által előírt 

dokumentumokban rögzíti a tanuló személyes adatait tartalmazó vizsga jelentkezési 

lapot, orvosi alkalmassági igazolást, illetve vezetési kartont a közlekedési hatóság 

részére továbbítja; - a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat hatósági 

ellenőrzés során bemutatja; - a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a 

székhelyén köteles 5 évig megőrizni. Az adatok törlésének határideje az utolsó 

kapcsolatfelvételtől számított öt év, pénzügyiszámviteli bizonylatok esetén az Art. 78. 

§ (3) bekezdése szerinti bizonylat-megőrzési határidő.   

Különleges adatok kezelése:  

 A közúti járművezető-jelölt - az NM rendelet alapján - köteles előzetes egészségi 

alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az orvosi alkalmassági igazolás megléte a 

vizsgára bocsátás feltétele. Az Autósiskola a részére átadott orvosi alkalmassági 

igazolást a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a közlekedési hatóság részére. Az 

Autósiskola a különleges adatokról nyilvántartást nem vezet, az igazolásokból sem 

eredeti, sem másolati példányt nem őriz meg. Az adatkezelés kizárólag az igazolás 

meglétének ellenőrzésére, átvételére és a közlekedési hatóság részére történő   



A begyűjtött adatokat a tanulói jogviszony fennállásáig legalább, egyéb esetben a 

jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 § alapján 5 évig őrizzük, utána 

megsemmisítjük.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

A tájékoztatás kéréshez való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk 

milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, 

mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az 

Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

 A helyesbítéshez való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát 

módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 

intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.   

 A törléshez való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését a 

jogszabályi követelmények betartásával.  

 A zároláshoz való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás 

addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az 

Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által 

megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.   A tiltakozáshoz való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást 

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről 

Önt e-mailben tájékoztatjuk.  

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség  

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség 

nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében 

mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.  



Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse 

erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:  

    

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 

1530 Budapest, Pf.: 5.  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   

Telefon: +36 (1) 391-1400   

Fax: +36 (1) 391-1410   

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  URL: 

https://naih.hu   

Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''   

  

  


