
 
 
 

   

 

 

Szerződéses Rendelkezés 

Magánszeméllyel megkötött szerződések esetén 

Jelen szerződésben foglalt személyes adatokat a szerződés létesítése, teljesítése és megszüntetése 

céljából kezeli a MotiVÁCió Képzési Központ Nonprofit Kft. (székhely: 2600 Vác, Galamb köz 5., 

cégjegyzékszám: 13-09-216923, „MotiVÁCió Képzési Központ”). A MotiVÁCió Képzési Központ 

adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Marczali Ügyvédi Iroda, 

elérhetősége: adatvedelem@vaciegyhazmegye.hu. 

A MotiVÁCió Képzési Központ jelen szerződésben foglalt személyes adatokat a szerződés fennállása 

alatt az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján kezeli (szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatkezelés), illetve a szerződés megszűnését követően az általános 

adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján kezeli (jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatkezelés). A MotiVÁCió Képzési Központ az elektronikusan megküldött 

szerződésekben szereplő személyes adatokat a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi 

Kristóf tér 1.) részére teszi hozzáférhetővé. A MotiVÁCió Képzési Központ a jelen szerződésben 

foglalt személyes adatokat papíralapon kezeli és a szerződés megszűnésétől számított 8. év végéig 

őrzi meg. 

A MotiVÁCió Képzési Központ az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem 

számít bele. A MotiVÁCió Képzési Központ szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A 

határidő meghosszabbításáról a MotiVÁCió Képzési Központ a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ön mint a MotiVÁCió Képzési Központ szerződő partnere jogosult a személyes adataihoz hozzáférést 

kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve 

automatizált (elektronikus úton folytatott) adatkezelés esetén az adathordozhatósághoz való jogát 

gyakorolni.  

Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén a 

MotiVÁCió Képzési Központ adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@vaciegyhazmegye.hu e-

mail címen fordulhat.  

Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: 

naih.hu), valamint lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az 

ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 

vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a MotiVÁCió Képzési Központ székhelye szerint 

illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 

 

Nem magánszeméllyel megkötött szerződések esetén 

Jelen szerződésben foglalt személyes adatokat a szerződés létesítése céljából kezeli a MotiVÁCió 

Képzési Központ Nonprofit Kft. (székhely: 2600 Vác, Galamb köz 5., cégjegyzékszám: 13-09-216923, 

„MotiVÁCió Képzési Központ”). A MotiVÁCió Képzési Központ adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Marczali Ügyvédi Iroda, elérhetősége: 

adatvedelem@vaciegyhazmegye.hu. 

A MotiVÁCió Képzési Központ jelen szerződésben foglalt személyes adatokat a szerződés fennállása 

alatt az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja alapján kezeli (jogos érdeken 

alapuló adatkezelés), illetve a szerződés megszűnését követően az általános adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdése c) pontja alapján kezeli (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés). 

A MotiVÁCió Képzési Központ jogos érdeke, hogy a szerződés cégszerűen aláírásra kerüljön a 



 
 
 

   

 

 

szerződő partner részéről és ennek érdekében a szerződésben szerepeljenek a szerződés cégszerű 

aláírására jogosult személy személyes adatai. A MotiVÁCió Képzési Központ az elektronikusan 

megküldött szerződésekben szereplő személyes adatokat a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, 

Migazzi Kristóf tér 1.) részére teszi hozzáférhetővé. A MotiVÁCió Képzési Központ a jelen 

szerződésben foglalt személyes adatokat papíralapon kezeli és a szerződés megszűnésétől számított 

8. év végéig tárolja. 

A MotiVÁCió Képzési Központ az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem 

számít bele. A MotiVÁCió Képzési Központ szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A 

határidő meghosszabbításáról a MotiVÁCió Képzési Központ a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ön mint a MotiVÁCió Képzési Központ szerződő partnerének képviseletére jogosult személy jogosult 

a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását kérni, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

Az egyes jogok gyakorlásával, valamint a személyes adataira vonatkozó joga megsértése esetén a 

MotiVÁCió Képzési Központ adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@vaciegyhazmegye.hu e-

mail címen fordulhat.  

Személyes adataira vonatkozó jogának megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: 

naih.hu), valamint lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az 

ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) 

vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a MotiVÁCió Képzési Központ székhelye szerint 

illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. 

 

 


