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Adatkezelési tájékoztató
A felvi.hu portálon regisztrált felhasználók részére
Az Oktatási Hivatal, mint a www.felvi.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat
személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a
felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről. Azokat az adatkezelési előírásokat, amelyek az Oktatási
Hivatal által folytatott valamennyi adatkezelés esetében egységesek, a Hivatal Általános adatkezelési
tájékoztatója tartalmazza, amely itt olvasható: https://www.felvi.hu/sajtoszoba/adatvedelmi_tajekoztato

Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása.
A Hivatal a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való
kapcsolattartás és a honlap szolgáltatásainak igénybevétele érdekében tárolja.
Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27‐i (EU) 2016/679 RENDELETE 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 (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó a
webes felületen ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre
A felhasználó által a regisztráció érdekében megadandó adatok: felhasználónév, jelszó, e‐mail cím.
A weblapon történő regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP‐címe, valamint a látogatás
kezdő és befejező időpontja. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó
önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Amennyiben másfél
éven belül nem történik belépés, úgy az adott azonosító automatikusan törlésre kerül. A Hivatal a személyes
adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen – törli.

Az adatokhoz hozzáférők köre
A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a Hivatal erre jogosult munkatársai ismerhetik meg,
a Hivatal harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. A Hivatal adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

