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Jelen adatkezelési tájékoztató a Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő
Csoportja által létrehozott (a https://tudasfai.reftantar.hu/ oldalon működő) Tudás fái című online
tanulási rendszer személyes adatkezelési gyakorlatáról ad tájékoztatást az EU 2016/679 sz.
adatvédelmi rendelete (a továbbiakban „GDPR”) rendelkezései szerint. A GDPR 7. cikk 4. pont
értelmében a Magyarországi Református Egyház minősül adatkezelőnek.
A személyes adatok kezelése minden esetben a cél eléréséhez szükséges minimum adatmennyiségre
korlátozódik és a GDPR 5. cikkben foglalt elvek betartásával történik.

1. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
1.1 Az adatkezelő neve: Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
▪
▪
▪
▪

Székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
E-mail címe: zsinat.elnokseg@reformatus.hu
Telefonszáma: +36-1-460-0704
Honlapja: http://reformatus.hu/" http://reformatus.hu/

A Tudás fái tanulás rendszer működéséért felelős szervezeti egység: Magyarországi Református Egyház
- Református Tananyagfejlesztő Csoport
▪
▪

Szerkesztőség cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Szerkesztőség e-mail címe: reftan@reformatus.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
▪
▪

Neve: Dr. Veres Lajos
Postacíme: 1055 Budapest, Markó u. 7. VI/9.

2. AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE
2.1 Az Érintettek köre
Az Adatkezelő a Tudás fái online tanulási rendszerbe regisztráló természetes személyek (a
továbbiakban: „Érintettek”) személyes adatait kezeli.

2.2 Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogalapja
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi célokból kezeli:

a) Tudás fái online tanulási rendszer használata
Az Adatkezelő a hivatkozott tanulási rendszer használatának lehetővé tétele, valamint az ahhoz
kapcsolódó kiegészítő programok (pl. vetélkedők) lebonyolítása érdekében rögzíti, tárolja és használja
az ehhez szükséges személyes adatokat.
Az online tanulási rendszer használatához az Érintettek regisztrációja szükséges az Adatkezelő online
platformján (https://tudasfai.reftantar.hu/), amelynek során megadják a szükséges személyes
adataikat. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintettek nem tudják/nem használhatják a Tudás
fái rendszerét.
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Kezelt adatok köre:
Név, email cím, jelszó (amelyeket az Érintettek adnak meg); egyedi felhasználói azonosító („user ID”,
amelyet az Adatkezelő generál).
Amennyiben az Érintett még nem töltötte be a 16. életévét, személyes adatainak kezeléséhez a
szülő/gondviselő hozzájárulására is szükség van. Ilyen esetben a rendszer a regisztráló által kötelezően
megadandó szülői/gondviselői nevet és email címet is tárolja.
Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bek. a pontja (az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez).

b) A Tudás fái online tanulási rendszer technikai működtetése
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a szolgáltatása technikai szempontból hibátlan és biztonságos
legyen, rögzíti, tárolja és használja az ehhez szükséges személyes adatokat, amelyeket automatikusan
gyűjt az Érintettek regisztrációja és képzésen történő részvétele során (ún. logfile-ok).
Kezelt adatok köre:
IP cím, regisztráció időpontja, belépés időpontja, eszköz típusa.
Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke, amely ahhoz fűződik, hogy a szolgáltatása
és IT rendszerei technikai szempontból működőképesek, biztonságosak legyenek, valamint, hogy a
képzési platform és az Adatkezelő IT rendszerei esetleges jogellenes használata vagy ezek elleni
támadás kiszűrhető legyen).

Sütik:
A fentieken túlmenően a platform megfelelő működéséhez az Adatkezelő „cookieknak” nevezett
adatfájlokat helyez el az Érintettek számítógépén. A sütik segítségével a platform bizonyos ideig
megjegyzi az Érintettek műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet vagy a
platform megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra megadni
minden egyes alkalommal, amikor az Érintett a platformra látogat. A sütik célja a platform minél
magasabb színvonalú működése, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény
növelése.
Kezelt adatok köre:
Technikailag elengedhetetlen sütik:
▪
▪
▪

PHPSESSID
termsOfUseAccepted
termsOfUseRead

Funkcionális sütik:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

currentBusinessActionID-userID
pwaInstallDismissed
soundState
notNewUser
cookiePolicy
browserCheckHide
openedCompetencies-userID
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▪
▪
▪
▪

visitedTrips
slickInitialSlides-userID
attachmentVisitedTabsCookie
initialSlidesCookie

Analitikai sütik:
▪
▪
▪
▪
▪

Adattárolás: 26 hónap
Session timeout: 30 perc
Campaign timeout: 6 hónap
Remarketing célú adatgyűjtés és Advertising Reporting Features ki van kapcsolva.
IP Anonymization be van kapcsolva.

Jogalap:
A sütik egy része technikailag elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Érintettek
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák a platform funkcióit. Ezen adatkezelés jogalapja az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

További sütik használatára a felhasználói élmény javítására kerül sor (funkcionális sütik). Ebben az
esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke, amely
a felhasználói élmény javításához fűződik).
A Google Analytics analitikai célból használ sütiket a platformon. Ennek jogalapja az Érintettek
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A platform igénybevételét megelőzően és annak
igénybevétele során ezen adatkezelést az Érintettek bármikor megtilthatják. A Google Analytics a
platform használatáról segít tájékozódni, pl. hogy hányan látogatják a platformot. A webanalitikai
szolgáltatás nyújtója a Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5,
Írország).
A
Google
adatvédelmi
irányelveit
itt
találod:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infocollect. A süti által generált, a platform használatára
vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Inc. Egyesült Államokbeli szervereire
továbbítják és ott tárolják. A Google Inc. Privacy Shield tanúsítvánnyal rendelkezik. A Google Analyticset az IP-névtelenítési funkcióval (anonymizelp) használjuk. Az alábbi modul letöltésével
megakadályozhatod, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a platform
használatával kapcsolatos adatokat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
A platformon használt sütikről az Érintettek a platform megnyitásakor részletes tájékoztatást kapnak.

c) Statisztika
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy szolgáltatását értékelni és fejleszteni tudja, az Érintettek
képzésen történő részvételével kapcsolatban rögzíti, tárolja és használja az ehhez szükséges személyes
adatokat, amelyeket automatikusan gyűjt az Érintettek képzésen történő részvétele során.
Kezelt adatok köre:
Felhasználói azonosító (user ID), részvételi adatok (az adott felhasználó elvégezte-e az adott képzési
modult, és ha igen, mikor), a képzés elvégzésével kapcsolatos adatok (pl. az adott felhasználó hány
választ adott, mely kérdésekre válaszolt).
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Az így gyűjtött személyes adatokat profilalkotásra, azaz az Érintett személyes jellemzőinek értékelésére
(így különösen a munkahelyi teljesítményhez, megbízhatósághoz, viselkedéshez kapcsolódó jellemzők
elemzésére vagy előrejelzésére) nem használjuk.
Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke, amely a szolgáltatása kiértékeléséhez és
fejlesztéséhez fűződik).

d) Support
Az Adatkezelő, amennyiben valamely technikai vagy a platform működésével kapcsolatos hibáról kap
értesítést, hibajegyet, a hiba elhárítása érdekében kezeli az ehhez szükséges adatokat.
Kezelt adatok köre:
Felhasználói azonosító (user ID), jelszó, logfile, IP cím, hibát bejelentő személy adatai (pl. név, email
cím).
Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke, amely a szolgáltatása színvonalának
biztosításához és a hibák kijavításához fűződik).

e) Kommunikáció
A regisztrációt követően, valamint a képzés alatt az Érintettek emailt kapnak az Adatkezelőtől az alábbi
célból: regisztráció megerősítése, elfelejtett jelszó helyreállítása, személyes előrehaladás jelzése.
Amennyiben az Érintetteknek kérdésük van vagy bármilyen egyéb okból felkeresik az Adatkezelőt a
fenti elérhetőségek egyikén (ide nem értve a support céljából történő megkereséseket), az ezzel
kapcsolatosan az Adatkezelő részére önkéntesen megadott adatokat (pl. név, telefonszám, e-mail cím)
az Adatkezelő kizárólag az Érintettel folytatott kommunikáció céljából kezeli.
Kezelt adatok köre:
Érintettek által önkéntesen megadott adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím).
Jogalap:
Az Adatkezelő jogos érdeke, amely az Érintettekkel folytatott hatékony kommunikációhoz fűződik
(GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

3. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Az Adatkezelő az alábbi célokra vesz igénybe adatfeldolgozókat:
▪

▪

a Tudás fái online tanulási rendszer működtetése (Games for Business),
- Cégnév: Games for Business Kft.
- Székhely: 7623 Pécs, Móré Fülöp utca 33.
- Cégjegyzékszám: 02-09-070856
- Adószám: 13755717-2-02
- Honlap: https://gamesforbusiness.com/
tárhelyszolgáltatás, rendszeradminisztráció (Intellisys Kft.),
- Cégnév: INTELLISYS Kft.
- Székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 9.
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▪

▪

- Cégjegyzékszám: 13-09-180305
- Adószám: 25521410-2-13
- Honlap: https://intellisys.hu/
számítástechnikai infrastruktúra biztosítása (Invitech DC 14 Datacenter),
- Cégnév: Invitech ICT Services Kft.
- Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
- Cégjegyzékszám: 13-09-190552
- Adószám: 25836965-2-44
- Honlap: https://www.invitech.hu/
szoftverfejlesztés.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal a GDPR 28. cikk (3) bekezdésének megfelelő szerződést köt.
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a fentieken túlmenően kizárólag akkor továbbítja
harmadik felek (pl. hatóságok) részére, ha erre jogszabály kötelezi (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), ehhez
jogos érdeke fűződik (pl. adótanácsadó vagy ügyvéd részére, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) vagy ha
ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

4. MEGŐRZÉSI IDŐK
Az Érintettek személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig
tárolja. Főszabály szerint az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig őrzi. Az Érintett hozzájárulásának visszavonását a felhasználói fiók törlésével
kezdeményezheti, melyre a Tudás fái rendszerén belül (a megfelelő menüpontban elhelyezett gombra
kattintva) bármikor lehetősége van.
Ezt követően a személyes adatok anonimizálásra kerülnek, azaz az Érintett neve, email címe és jelszava
törlésre kerül. Az anonimizálás után a felhasználói azonosító (user ID) nem kapcsolható az Érintetthez.
Az anonimizált adatokat statisztikai és IT biztonsági célra őrzi meg az Adatkezelő.
A logfile-ok ezen túlmenően csak akkor kerülnek tárolásra, ha az Adatkezelő tudomást szerez a
platform jogellenes használatával vagy a platform elleni támadással kapcsolatos konkrét gyanúról.
Ilyen esetben a logfile-ok törlésére a gyanú kivizsgálásának lezárását követően haladéktalanul sor
kerül.
Ezen túlmenően a személyes adatok megőrzésére kizárólag akkor kerül sor, ha
(i) a további adatkezeléshez az Érintett kifejezetten hozzájárult (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) vagy
(ii) a személyes adat megőrzését jogszabály írja elő (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az Adatkezelő biztosítja az Érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során
együttműködve az Érintettekkel:
Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés
céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen
célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
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Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérheti az adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok
kiegészítését.
Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy ezen adatokat törölje, ha a GDPR 17. cikkben foglalt feltételek
valamelyike teljesül.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, a GDPR 18. cikkben foglaltak szerint.
Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és az
adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján történő kezelése ellen, a GDPR 21.
cikke szerint.
Panasz joga: az Érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármikor panasszal
fordulni az Adatkezelőhöz vagy az Adatkezelő adatvédelmi biztosához a jelen tájékoztató 1.1 pontjában
megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
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