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1.  Adatkezelési Tájékoztató 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány (a 
továbbiakban: „Korai Fejlesztő Központ”, 
örömmel vette internet oldalainkon és mobil 
alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen 
„online ajánlatok”) tett látogatását és a Korai 
Fejlesztő Központ és termékei iránt mutatott 
érdeklődését. 

Data Protection Notice 
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
(hereinafter “Korai Fejlesztő Központ” or “We” or 
“Us”) welcomes you to our internet pages and 
mobile applications (together also referred to as 
“Online Offers”). We thank you for your interest 
in our company and our products. 

2.  Korai Fejlesztő Központ tiszteletben tartja az Ön 
magánszféráját 
A Korai Fejlesztő Központ személyes adatainak 
kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít 
magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti 
adata biztonságára. Korai Fejlesztő Központ az 
online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött 
személyes adatokat azok bizalmas jellegének 
megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal 
összhangban dolgozza fel. 
Az adatvédelem és az információbiztonság Korai 
Fejlesztő Központ üzletpolitikájának részét képezi. 

Korai Fejlesztő Központ respects your privacy 
 
The protection of your privacy throughout the 
course of processing personal data as well as the 
security of all business data is an important 
concern to us. We process personal data that was 
gathered during your visit of our Online Offers 
confidentially and only in accordance with 
statutory regulations. 
Data protection and information security are 
included in our corporate policy. 

3.  Adatkezelő 
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány az 
Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez 
alóli kivételeket a jelen adatkezelési 
tájékoztatóban ismertetjük. 
Korai Fejlesztő Központ kapcsolattartási adatai a 
következők:  
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
E-mail: titkárság@koraifejleszto.hu 
Cím: 1146 Budapest Csantavér köz 9-11. 
Postacím: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/A. 
 

Controller 
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány is 
the controller responsible for the processing of 
your data; exceptions are outlined in this data 
protection notice. 
Our contact details are as follows: 
 
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
E-mail: titkárság@koraifejleszto.hu 
Address: 1146 Budapest Csantavér köz 9-11. 
Post address: 1115 Budapest, Bártfai u. 34/A. 
 

4.  Személyes adatok gyűjtése, kezelése és 
felhasználása 

Collection, processing and usage of personal data 

4.1.  A kezelt adatok kategóriái 
Korai Fejlesztő Központ által kezelt adatok 
kategóriái az adatkezelési tájékoztató 1. számú 
mellékeltében találhatóak  

Processed categories of data 
The categories of data processed by Korai 
Fejlesztő Központ are defined in the annex no.1 of 
this data protection notice. 

4.2.  Alapelvek 
A személyes adatok körébe tartozik egy 
azonosított vagy azonosítható természetes 
személlyel kapcsolatos összes információ, köztük 
pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, 
szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos 
elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik 
egy személy azonosságát. 
Korai Fejlesztő Központ csak akkor gyűjt, kezel és 
használ fel személyes adatokat (beleértve IP-

Principles 
Personal data consists of all information related to 
an identified or identifiable natural person, this 
includes, e.g. names, addresses, phone numbers, 
email addresses, contractual master data, 
contract accounting and payment data, which is 
an expression of a person's identity. 
We collect, process and use personal data 
(including IP addresses) only when there is either 
a statutory legal basis to do so or if you have given 
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címeket is), amikor annak vagy megfelelő 
jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e 
célból személyes adatai kezeléséhez vagy 
felhasználásához, pl. regisztrálással. 

your consent to the processing or use of personal 
data concerning this matter, e.g. by means of 
registration. 

4.3.  Adatkezelési célok és azok jogalapjai 
Korai Fejlesztő Központ és az általunk megbízott 
szolgáltatók az 1. számú mellékletben 
meghatározott adatkezelési célokból és jogalappal 
dolgozzák fel az Ön személyes adatait. 

Processing purposes and legal basis 
We as well as the service providers commissioned 
by us; process your personal data for the 
processing purposes and with the legal bases 
defined at the Annex no.1 of this data protection 
notice. 

4.3.1.  Regisztráció 
Ha olyan kedvezményekkel, vagy szolgáltatásokkal 
kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amelyek 
szerződéses kapcsolat létrehozását igénylik, kérjük 
regisztráljon. A regisztráció során a szerződés 
létrehozásához és teljesítéséhez szükséges 
személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, 
utónév, születési dátum, e-mail cím, adott 
esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy 
a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint 
adott esetben önkéntesen megadott további 
adatokat. A regisztrációhoz szükséges adatokat *-
gal jelöljük. 

Registration 
If you wish to use or get access to benefits or 
services requiring to enter into the fulfillment of a 
contract, we request your registration. With your 
registration we collect personal data necessary for 
entering into the fulfillment of the contract (e.g. 
first name, last name, date of birth, email address, 
if applicable, details on the preferred payment 
method or on the account holder) as well as 
further data on voluntary basis, if applicable. 
Mandatory information is marked with an *. 

4.3.2.  Naplófájlok 
Minden alkalommal, amikor az internetet 
használja, böngészője bizonyos információkat 
küld, amelyeket Korai Fejlesztő Központ 
úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol. 
A naplófájlokat a felmerülő zavarok 
meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. 
támadási kísérletek tisztázása) 1 hét ideig tároljuk, 
majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből 
ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket 
bizonyítási célból meg kell tartani az adott 
probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek 
a fájlok átadhatók a hatóságoknak. 
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók 
(IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért 
a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult. 
A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek 
elmentésre: 
– Azon eszköz IP-címe (internet protokoll 
címe), amelyet az online ajánlatokhoz való 
hozzáféréshez használnak; 
– Azon weboldal internet címe, amelyről az 
online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin 
URL vagy referrer URL); 
– Azon szolgáltató neve, amelyet az online 
ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek; 
– Az elért  fájlok vagy információk neve; 
– Az adat lekérésének dátuma és időpontja, 
valamint időtartama; 

Log files 
Each time you use the internet, your browser is 
transmitting certain information which we store in 
so-called log files. 
We store log files to determine service disruptions 
and for security reasons (e.g., to investigate attack 
attempts) for a period of one week and delete 
them afterwards. Log files which need to be 
maintained for evidence purposes are excluded 
from deletion until the respective incident is 
resolved and may, on a case-by-case basis, be 
passed on to investigating authorities. 
Log files are also used for analysis purposes 
(without the IP address or without the complete 
IP address) see module “Advertisements and/or 
market research (including web analysis, no 
customer surveys)”. 
In log files, the following information is saved: 
– IP address (internet protocol address) of 
the terminal device used to access the Online 
Offer; 
– Internet address of the website from 
which the Online Offer is accessed (so-called URL 
of origin or referrer URL); 
– Name of the service provider which was 
used to access the Online Offer; 
– Name of the files or information accessed; 
– Date and time as well as duration of 
recalling the data; 
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– A továbbított adatok mennyisége; 
– Információ a használt operációs 
rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a 
telepített bővítményeket (pl. Flash Player); 
http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A 
kért fájl nem található”). 

– Amount of data transferred; 
– Operating system and information on the 
internet browser used, including add-ons installed 
(e.g., Flash Player); 
http status code (e.g., “Request successful” or 
“File requested not found”). 

4.4.  Kiskorúak 
Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél 
fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól. 

Children 
This Online Offer is not meant for children under 
16 years of age. 

4.5.  Különleges adatkategóriák 
Ez az online ajánlat használatával Önnel vagy 
gyermekével kapcsolatban különleges adatokat 
kezelhetünk a jogszabályokkal összhangban. Korai 
Fejlesztő Központ csak abban az esetben kezel 
ilyen adatokat, ha Ön ahhoz kifejezetten 
hozzájárult, vagy ha ezeket az adatokat 
nyilvánvalóan Ön hozta nyilvánosságra vagy ha 
erre jogszabályi kötelezettségünk van. 

Special data categories 
By using this Online Offer we may be process 
special data about you or your children in 
accordance with the statutory regulations only 
with your express consent or if they have 
explicitly been made public by yourself or we have 
to comply with statutory legal obligation. 

4.6.  Adattovábbítás más adatkezelőknek 
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek 
más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy 
szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az 
esetben, amikor Korai Fejlesztő Központnak vagy 
a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a 
továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta 
ahhoz.Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak 
kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról 
további információ az Adatkezelési célok és azok 
jogalapjai című részben található. 
Előfordulhat továbbá, hogy Korai Fejlesztő 
Központ adatokat olyan esetben is továbbít más 
adatkezelőknek, amikor arra Korai Fejlesztő 
Központot jogszabály vagy végrehajtható 
közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi. 

Data transfer to other controllers 
Principally, your personal data is forwarded to 
other controllers only if required for the 
fulfillment of a contractual obligation, or if we 
ourselves, or a third party, have a legitimate 
interest in the data transfer, or if you have given 
your consent. Particulars on the legal basis and 
the recipients or categories of recipients can be 
found in the Section – Processing purposes and 
legal basis.  
Additionally, data may be transferred to other 
controllers when we are obliged to do so due to 
statutory regulations or enforceable 
administrative or judicial orders. 

4.7.  Szolgáltatók (általánosságban) 
Korai Fejlesztő Központ külső szolgáltatókat bíz 
meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és 
marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, 
fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás 
és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Korai 
Fejlesztő Központ a szolgáltatókat körültekintően 
választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, 
különösen olyan szempontból, hogy gondosan 
kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. 
Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas 
jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket 
betartani. 

Service providers (general) 
We involve external service providers with tasks 
such as sales and marketing services, contract 
management, payment handling, programming, 
data hosting and hotline services. We have chosen 
those service providers carefully and monitor 
them on a regular basis, especially regarding their 
diligent handling of and protection of the data 
that they store. All service providers are obliged 
to maintain confidentiality and to comply to the 
statutory provisions. 

4.7.1.  Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek 
Korai Fejlesztő Központ személyes adatokat 
továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik 
országokban található címzetteknek is. Ilyen 
esetekben az adattovábbítást megelőzően Korai 

Transfer to recipients outside the EEA 
We might transfer personal data to recipients 
located outside the EEA into so-called third 
countries. 
In such cases, prior to the transfer we ensure that 
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Fejlesztő Központ megbizonyosodik arról, hogy a 
címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, 
illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a 
továbbításhoz. 
Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről 
áttekintést kapni, valamint az adatvédelem 
megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten 
elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E 
célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban 
foglaltakat. 

either the data recipient provides an appropriate 
level of data protection or that you have 
consented to the transfer. 
You are entitled to receive an overview of third 
country recipients and a copy of the specifically 
agreed-provisions securing an appropriate level of 
data protection. For this purpose, please use the 
statements made in the Contact section. 

4.7.2.  A tárolás időtartama; megőrzési időszakok 
Korai Fejlesztő Központ általában addig tárolja az 
Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához 
szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az 
adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is 
fűződhet jogos érdekünk postai úton történő 
marketing célú megkereséshez). Minden egyéb 
esetben töröljük személyes adatait azon adatok 
kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink 
teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen 
kötelezettség terhel minket az adózási és 
kereskedelmi és ágazati jogszabályok értelmében 
előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy 
bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így 
szerződéseket és számlákat rendelkezésre 
tartsunk). 
 

Duration of storage, retention periods 
Principally, we store your data for as long as it is 
necessary to render our Online Offers and 
connected services or for as long as we have a 
legitimate interest in storing the data (e.g. we 
might still have a legitimate interest in postal mail 
marketing after fulfillment of our contractual 
obligations). In all other cases we delete your 
personal data with the exception of data we are 
obliged to store for the fulfillment of legal 
obligations (e.g. due to retention periods under 
the tax and commercial codes we are obliged to 
have documents such as contracts and invoices 
available for a certain period of time). 

4.8.  Süti (cookie) használat 
Korai Fejlesztő Központ online szolgáltatásaival 
összefüggésben Korai Fejlesztő Központ sütiket és 
nyomkövetési eszközöket alkalmazhat. 
A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az 
eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Korai 
Fejlesztő Központ online ajánlatait felkereste. 
A nyomkövetés több különböző technológia 
felhasználásával lehetséges. Korai Fejlesztő 
Központ így például információt kezel pixel-
technológia és/vagy log fájl elemzés 
használatával. 
 
 

Usage of Cookies 
In the context of our online service, cookies and 
tracking mechanisms may be used. 
Cookies are small text files that may be stored on 
your device when visiting our online service. 
Tracking is possible using different technologies. 
In particular, we process information using pixel 
technology and/or during log file analysis. 

5.  Kategóriák 
Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az 
online ajánlatok technikai működéséhez 
feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és 
nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem 
feltétlenül szükségesek az online ajánlatok 
technikai működéséhez. 
Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy 
igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek 
használatra, amelyek technikai célt nem 

Categories 
We distinguish between cookies that are 
mandatorily required for the technical functions 
of the online service and such cookies and 
tracking mechanisms that are not mandatorily 
required for the technical function of the online 
service. 
It is generally possible to use the online service 
without any cookies that serve non-technical 
purposes. 
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szolgálnak. 
 

6.  Technikai szempontból szükséges sütik 
Technikai szempontból szükséges sütik alatt 
azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online 
ajánlat technikai megvalósíthatósága nem 
biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, 
amelyek a videó vagy audio tartalom 
akadálymentes lejátszását teszik lehetővé. 

Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja 

a weboldalt. 

Technically required cookies 
By technically required cookies we mean cookies 
without those the technical provision of the 
online service cannot be ensured. These include 
e.g. cookies that store data to ensure smooth 
reproduction of video or audio footage. 
Such cookies will be deleted when you leave the 
website. 

6.1.  Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek 
technikai szempontból nem szükségesek 
Korai Fejlesztő Központ minden esetben akkor 
használ ilyen sütiket és nyomkövetési eszközöket, 
amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását 
adta. A sütik és nyomkövetési eszközök két 
kategóriáját különböztetjük meg. 
 

Cookies and tracking mechanisms that are 
technically not required 
We only use such cookies and tracking 
mechanisms if you have given us your prior 
consent in each case. We distinguish between two 
sub-categories with regard to these cookies and 
tracking mechanisms: 

6.1.1.  Kényelmi sütik 
Ezek a sütik elősegítik a működést, illetve 
hozzájárulnak ahhoz, hogy online ajánlatainkat 
kényelmesebben igénybe tudja venni. pl.: nyelvi 
beállítások tárolódhatnak az ilyen sütikben 
 

Convenience cookies 
These cookies facilitate operation and thus allow 
you to browse our online service more 
comfortably; e.g. your language settings may be 
included in these cookies. 

6.1.2.  Marketing sütik és nyomkövetési eszközök 
Általában 
Marketing sütik és nyomkövetési eszközök 
használatával Korai Fejlesztő Központ és 
partnereink az Ön érdeklődési köre alapján 
hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az 
ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének 
elemzésén alapulnak. 
- Web elemzés: 
Web elemzési eszközök használatával mérések 
készítése lehetséges pl.: az oldalak látogatóinak 
számára vonatkozóan 
- Konverziós követés: 
Abban az esetben, amikor Ön Korai Fejlesztő 
Központ weboldalára egy partnerünk hirdetésén 
keresztül jut el, akkor Korai Fejlesztő Központ 
konverziós partnerei sütiket helyeznek el az Ön 
eszközén (konverziós süti). 
Általában ezeknek a sütiknek az érvényessége 30 
nap múlva lejár. Korai Fejlesztő Központ és 
konverziós partnerei felismerhetik, ha egy adott 
felhasználó korábban már egy bizonyos hirdetésre 
történő kattintást követően jutott el Korai 
Fejlesztő Központ weboldalára, amennyiben az 
adott weboldalunkat már egyszer meglátogatta és 

Marketing cookies and tracking mechanisms 
General 
By using marketing cookies and tracking 
mechanisms we and our partners are able to 
show you offerings based on your interests, 
resulting from an analysis of your user behavior: 
 
 
- Statistics:  
By using statistical tools, we measure e.g. the 
number of your page views. 
 
- Conversion tracking: 
Our conversion tracking partners place a cookie 
on your computer ("conversion cookie") if you 
accessed our website via an advertisement of the 
respective partner. Normally these cookies are no 
longer valid after 30 days. If you visit certain 
pages of our website and the cookie has not yet 
expired, we and the relevant conversion partner 
can recognize that a certain user clicked on the 
advertisement and thereby was redirected to our 
website. The information obtained by means of 
the conversion cookie serves the purpose of 
compiling conversion statistics and recording the 



7/19 

az ehhez a látogatáshoz kapcsolódó sütik még 
érvényesek. Ezekből a sütikből nyert információk 
abból a célból kerülnek kezelésre, hogy ebből 
konverziós statisztikák készüljenek, és hogy 
meghatározásra kerüljön, hogy hányan 
kattintottak az adott hirdetésre és kerültek 
átirányításra Korai Fejlesztő Központ weboldalára 
konverziós nyomkövető címkével. 
- Közösségi média bővítmények: 
Korai Fejlesztő Központ online ajánlatainak oldalai 
tartalmazhatnak más online szolgáltatók (pl. 
Facebook, Twitter) által kínált tartalmat és 
szolgáltatást, amelyek sütiket és aktív modulokat 
használhatnak. A közösségi média bővítményekkel 
kapcsolatos további tájékoztatást a „Közösségi 
média bővítmények” részben talál. 
- Célzott hirdetésekhez használt eszközök: 
Ezek az eszközök felhasználói profilokat hoznak 
hirdetési sütik vagy harmadik fél hirdetési 
sütijeinek, azaz „web beacons” (olyan 
észrevehetetlen kép, amelyet pixel-nek vagy 
nyomkövető pixel-nek neveznek) felhasználásával, 
vagy ehhez hasonló technológiák segítségével. 
Ezek érdeklődési kör alapján meghatározott 
hirdetési ajánlatok nyújtására használhatóak, 
illetve arra, hogy meghatározásra kerüljön a 
hirdetések megjelenésnek gyakorisága. Az ilyen 
eszközöket szolgáltató partnerek harmadik 
feleknek is továbbíthatnak adatokat a fenti célból. 
Az ilyen eszközöket szolgáltató partnerek 
adatkezelési tájékoztatóját figyelmébe ajánljuk. 
Korai Fejlesztő Központ felhívja a figyelmét arra, 
hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön 
adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül 
található olyan országokba is, ahol az adatok 
megfelelő védelme nem biztosított a GDPR 
rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel 
kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább 
található egyes hirdetési eszközök leírásban talál. 
 

total number of users who clicked on the 
respective advertisement and were redirected to 
a website with a conversion tracking tag. 
 
 
 
 
 
- - Social plugins: 
Some of the pages of our online service involve 
content and services of other providers (e.g. 
Facebook, Twitter) which also may use cookies 
and active modules. For more details regarding 
social plugins please refer to the section on social 
plugins. 
 
 
- - Retargeting: 
These tools create user profiles by means of 
advertising cookies or third-party advertising 
cookies so called "web beacons" (invisible 
graphics that are also called pixels or tracking 
pixels), or by means of comparable technologies. 
These are used for interest-based advertising and 
to control the frequency with which the user looks 
at certain advertisements. The relevant provider is 
the controller responsible for the processing of 
data in connection with the tool. The providers of 
the tools might disclose information also to third 
parties for the purposes mentioned above. Please 
note the data protection notices of the relevant 
provider in this context. 
Please note that using the tools might include 
transfer of your data to recipients outside of the 
EEA where there is no adequate level of data 
protection pursuant to the GDPR (e.g. the USA). 
For more details in this respect please refer to the 
following description of the individual marketing 
tools. 

6.2.  Név: Google Analytics 
Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése 
(megtekintettek oldalak, látogatók, látogatások és 
letöltések száma), felhasználói élmény tesztelés 
Süti típusa: Marketing süti 

Name: Google Analytics 
Provider: Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Function: Analyses user behavior (page views, 
number of visitors and visits, downloads), UX 
testing 
Type of cookie: Marketing cookie 

6.3.  Név: Contact form 7 (adomány oldalon) 
Szolgáltató: Takayuki Miyoshi  (plugin fejlesztője) 
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/ 
Szolgáltatás: kapcsolati űrlap (3.fél számára nem 
kerülnek továbbításra az adatok) 

Name: Contact form 7 (at donation page) 
Provider: Takayuki Miyoshi  (plugin fejlesztője) 
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/... 
Function: .form submission (info not forwarded to 
any 3. party). 

https://profiles.wordpress.org/takayukister/


8/19 

Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 

Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.4.  Név: Yoast SEO (SEO plugin) 
Szolgáltató: Yoast BV Don Emanuelstraat 3 6601 
GX Wijchen The Netherlands 
Szolgáltatás: SEO optimalizásás.. 
Süti típusa: marketing süti 

Name: Yoast SEO (SEO plugin) 
Provider: Yoast BV Don Emanuelstraat 3 6601 GX 
Wijchen The Netherlands 
Function: SEO optimization 
Type of cookie: marketing cookie 

6.5.  Név: . W3 total cache (gyorsabb oldalbetöltéshez) 
Szolgáltató: WP-Optimize is a trademark of 
Updraft WP Software Ltd. 
UK registered company number: 8570611, VAT 
number: 202 1260 80 
Product development and marketing in co-
operation with XIBO Ltd, Cardiff, UK. 
Szolgáltatás: Gyorsabb oldalbetöltés érdekében, 
adatokat tölt le a felhasználó gépére 
Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 

Name: W3 total cache 
Provider: WP-Optimize is a trademark of Updraft 
WP Software Ltd. 
UK registered company number: 8570611, VAT 
number: 202 1260 80 
Product development and marketing in co-
operation with XIBO Ltd, Cardiff, UK. 
Function: downloads information on users’ 
computer for the sake of speeding up the site 
experience 
Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.6.  Név: Cookie Notice (GDPR popuphoz) 
Szolgáltató: Moove agency 35 Kingsland Rd, 
London E2 8AA; 0203 372 5696 
Szolgáltatás: GDPR popup megjelenítése 
Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 

Name: Cookie Notice  
Provider: Moove agency 35 Kingsland Rd, London 
E2 8AA; 0203 372 5696 
Function: GDPR pop-up dispay 
Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.7.  Név: Email Address Encoder (email címek robotok 
előli elrejtése) 
Szolgáltató: Ironikus (https://ironikus.com/) 
Szolgáltatás: Oldalon található email címeket 
robotok elöli elrejtése 
Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 
 

Name: Email Address Encoder  
Provider: Ironikus (https://ironikus.com/) 
Function: Hide mail addrsss from bots.. 
Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.8.  Név: Elfsight Team Showcase CC 
Szolgáltató: Elfsight, LLC; Lunacharskogo, 1 304b, 
Tula, Tula, 300002, Russia 
Szolgáltatás: dolgozói galéria megjelenítése 
Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 
 

Name: Elfsight Team Showcase CC 
Provider: Elfsight, LLC; Lunacharskogo, 1 304b, 
Tula, Tula, 300002, Russia 
Function: Displays team members gallery 
Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.9.  Név: EventON 
Szolgáltató: Ashan Jay (plugin developer) 
https://ashanjay.com/ 
Szolgáltatás: Képzési naptár megjelenítése 
Süti típusa: alapvető működéshez szükséges 
cookie 
 

Name: EventON  
Provider: Ashan Jay (plugin developer) 
https://ashanjay.com/ 
Function: Displays traninings calendar 
Type of cookie: Necessary cookie for operation 

6.9.1.  Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése 
Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait 
az internetes böngészőjében vagy Korai Fejlesztő 
Központ adatkezelési beállításain keresztül 
módosíthatja. 
Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az 

Management of cookies and tracking 
mechanisms 
You can manage your cookie and tracking 
mechanism settings in the browser and/or our 
privacy settings. 
Note: The settings you have made refer only to 
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adott böngészőre vonatkoznak. 
 

the browser used in each case. 

6.9.2.  Sütik letiltása 
Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné 
tiltani, úgy a a böngésző beállításokban a süti 
használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a 
weboldal működésére és használatára hatással 
lehet. 
 

Deactivation of all cookies 
If you wish to deactivate all cookies, please 
deactivate cookies in your browser settings. 
Please note that this may affect the functionality 
of the website. 

6.10.  A technikailag nem szükséges sütikre és 
nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások 
kezelése 
Amikor Ön felkeresi Korai Fejlesztő Központ 
weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül 
Korai Fejlesztő Központ megkérdezi, hogy 
hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és 
nyomkövető eszközök használatához. 
Az adatkezelési beállításainkban Ön 
visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre 
vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy 
későbbi időpontban. 
 

Management of your settings with regard to 
cookies and tracking mechanisms not required 
technically 
When visiting our websites, you will be asked in a 
cookie layer whether you consent to our using of 
any convenience cookies, marketing cookies or 
tracking mechanisms, respectively. 
In our privacy settings, you may withdraw the 
consent with effect for the future or grant your 
consent at a later point in time. 

7.  A hirdetési azonosító / hirdetési ID kezelése 
 
Hirdetési célból az Ön hozzájárulásával Korai 
Fejlesztő Központ úgynevezett „hirdetési 
azonosítót” használ iOS eszközök esetében és 
úgynevezett hirdetési ID-t Android eszközök 
esetében. Ezek az iOS vagy az Android által 
biztosított adott mobil eszközhöz tartozó nem 
állandó azonosító számok. Az ilyen eszközről 
gyűjtött adatok nem kapcsolódnak más, az 
eszközre vonatkozó adatokhoz, illetve nem 
kombinálódnak azokkal. Az azonosító számokat 
Korai Fejlesztő Központ arra használja, hogy 
személyre szabott hirdetéseket nyújtson Önnek, 
és hogy elemezze az Ön felhasználási 
tevékenységét. Amennyiben Ön az 
„Adatvédelem” – „Hirdetések” menüpontban az 
eszköz beállításokban aktiválja a „hirdetéskövetés 
kikapcsolása” lehetőséget (iOS eszközök 
esetében), illetve (Android eszközök esetében) a 
Google beállításokban a „Hirdetések” 
menüpontban az „érdeklődési kör szerinti 
hirdetések kikapcsolása” lehetőséget, Korai 
Fejlesztő Központ csak a következő 
tevékenységeket tudja elvégezni: Az Ön 
szalaghirdetésekkel történő kapcsolatba 
kerülésének a mérése azáltal, hogy Korai Fejlesztő 
Központ megszámolja, hányszor jelenik meg az 
adott szalaghirdetés anélkül, hogy Ön rákattintana 
(„frequency capping”), a kattintási arány mérése, 

Processing of the advertising identifier / 
advertising ID 
For advertising purposes, we use, given your 
consent, the so-called "advertising identifier" 
(IDFA) for iOS devices and the so-called     
advertising ID for Android devices. These are not 
permanent identification numbers for a certain 
terminal device provided by iOS or Android. The 
data collected is not brought together with other 
device-related information. We use identification 
numbers to provide you with personalized 
advertisements and to analyze your usage. When 
you activate (for iOS devices) the option "no ad 
tracking" in the device settings under "Privacy" - 
"Advertisements" or (for Android devices) activate 
"deactivate interest-based advertisements" in the 
Google settings under "Advertisements", we can 
only perform the following measures: Measuring 
your interaction with banners by counting the 
number of displays of a banner without clicks 
("frequency capping"), click rate, assessment of 
unique usage ("unique user") and security 
measures, fraud combating and troubleshooting. 
In the device settings, you are always able to 
delete your IDFA or advertising ID ("reset ad ID"); 
a new identification number is generated then 
which is not combined with data collected earlier. 
We advise you that you might be unable to use all 
functions of our app when you restrict the usage 
of the respective identification number. 
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egyedi használat értékelése („unique user”), 
valamint biztonsági intézkedések, csalás elleni 
küzdelem és hibaelhárítás. Az eszköz 
beállításokban Ön bármikor törölheti hirdetési 
azonosítóját („hirdetési azonosító alaphelyzetre 
állítása”); ekkor új azonosító számot kap, amely 
már nem kapcsolódik a korábban gyűjtött 
adatokhoz. Tudnia kell, hogy amennyiben 
korlátozza az adott azonosító szám használatát, 
előfordulhat, hogy nem tudja használni Korai 
Fejlesztő Központ alkalmazásának összes 
funkcióját. 

7.1.  Alkalmazás elemzés 
Korai Fejlesztő Központnak online ajánlatai 
használatáról statisztikai információkra van 
szüksége annak érdekében, hogy még 
felhasználóbarátabbá tehesse, méréseket és 
piackutatást végezzen. Korai Fejlesztő Központ e 
célból használja az ebben a pontban leírt 
alkalmazás elemzési eszközöket. 
Az eszközök szolgáltatói csak Korai Fejlesztő 
Központ utasításai szerint, mint adatfeldolgozók 
kezelik az adatokat, nem pedig saját célból. 
Az alábbiakban információt talál az egyes 
eszközök szolgáltatóiról. Amennyiben az ilyen 
eszközök nyomkövetési módszereket 
alkalmaznak, vagy felhasználói profilokat 
készítenek, akkor Korai Fejlesztő Központ csak az 
Ön előzetes hozzájárulását követően használja 
ezeket. 

App analysis 
We need statistical information on the usage of 
our Online Offers to design it more user-friendly, 
to perform range measurements and market 
research. For this purpose, we use the app 
analysis tools described in this section. 
The tool provider process data only as processors 
subject to our directives and not for their own 
purposes. 
Following, please find information on each tool 
provider. In case such tools use tracing 
mechanism or create user profiles they are solely 
used by us if you prior consent to such use. 

7.1.1.  Beépülő közösségi modulok (social plugins) 
Korai Fejlesztő Központ Online ajánlataiban 
különböző közösségi oldalakról származó, 
úgynevezett beépülő közösségi modulokat 
használ; ezeket Korai Fejlesztő Központ egyenként 
bemutatja ebben a részben. 
A beépülő modulok használata során az Ön 
internetes böngészője közvetlen kapcsolatot 
létesít az adott közösségi hálózat szervereivel. 
Ezáltal az adott szolgáltató tájékoztatást kap arról, 
hogy az Ön internetes böngészője hozzáférést 
nyert Korai Fejlesztő Központ online ajánlatainak 
valamely oldalához, abban az esetben is, ha Ön 
nem rendelkezik felhasználói fiókkal ennél a 
szolgáltatónál, vagy ha épp nincs bejelentkezve a 
fiókjába. A naplófájlok (az IP-címmel együtt) 
ebben az esetben közvetlenül továbbításra 
kerülnek az Ön internetes böngészőjéről az adott 
szolgáltató szerverére, ahol azokat el is 
tárolhatják. Előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy 
annak a szervere az Európai Unión, vagy az EGT-n 
kívül helyezkedik el (pl. az Egyesült Államokban). 

Social Plugins 
In our Online Offers we use so-called social 
plugins from various social networks. They are 
individually described in this section. 
When using plugins, your internet browser 
creates a direct connection to the respective 
social networks’ server. Hereby the respective 
provider receives the information that your 
internet browser accessed from the respective 
site of our Online Offers - even if you do not have 
a user account with this provider or are currently 
not logged into your account. Log files (including 
the IP address) are, in this case, directly 
transmitted from your internet browser to a 
server of the respective provider and might be 
stored there. The provider or its server may be 
located outside the EU or the EEA (e.g. in the 
United States). 
The plugins are standalone extensions by social 
network providers. For this reason, we are unable 
to influence the scope of data collected and 
stored by them. 
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A beépített modulok a közösségi hálózat 
szolgáltatók által használt önálló bővítmények. 
Ennélfogva Korai Fejlesztő Központ nem tudja 
befolyásolni az általuk összegyűjtött és eltárolt 
adatok körét. 
Az adatok gyűjtésének, további feldolgozásának és 
felhasználásának céljára és kiterjedésére, valamint 
a magánélet védelméhez való jogaira és a 
személyes adatok védelmét támogató beállítási 
lehetőségekre vonatkozó információkat 
megtalálja az adott közösségi oldaladatkezelési 
tájékoztatóiban. 
Amennyiben nem szeretné, hogy a közösségi 
oldalakat üzemeltetőszolgáltatók adatokat 
kapjanak, valamint adott esetben eltárolják és 
felhasználják az adatokat, akkor ne használja az 
adott beépülő modult. 

Purpose and scope of the collection, the 
continued processing and usage of data by the 
social network as well as your respective rights 
and setting options to protect your privacy can be 
found by consulting the respective social 
network's data protection notices. 
In case you do not wish social network providers 
to receive and, if applicable, store or use data, you 
should not use the respective plugins. 

7.2.  Az úgynevezett kétkattintásos megoldás 
alkalmazásával (amelyet a Heise Medien GmbH & 
Co. KG bocsátott rendelkezésre) Korai Fejlesztő 
Központ megóvja Önt attól, hogy a weboldalain 
tett látogatásait a közösségi oldalakat 
üzemeltetőszolgáltatók alapértelmezés szerint 
naplózzák és feldolgozzák. Ha Korai Fejlesztő 
Központ internetes megjelenésének olyan oldalát 
használja, amely ilyen beépülő modulokat 
tartalmaz, ezek alapállapotban ki vannak 
kapcsolva. A beépülő modulok csak akkor 
aktiválódnak, ha Ön rákattint a rendelkezésre 
bocsátott gombra. 
 

By using the so-called two click solution (provided 
by Heise Medien GmbH & Co. KG) we protect your 
visit to our web pages from being logged and 
processed by social network providers by default. 
When using a page of our internet presence which 
contains such plugins, these are initially 
deactivated. Only when you click on the 
respective button, the plugins are activated. 

8.  Facebook beépülő modulok 
A Facebook szolgáltatást a www.facebook.com 
címen a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA, valamint a www.facebook.de 
címen a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 
5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország („Facebook”) 
nyújtja. A Facebook beépülő moduljairól és azok 
megjelenéseiről itt talál áttekintést: 
http://developers.facebook.com/plugins; a 
Facebook adatvédelméről itt talál információkat: 
http://www.facebook.com/policy.php. 
 

Facebook plugins 
Facebook is operated under www.facebook.com 
by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA, and under www.facebook.de by 
Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 
Hanover Quay, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). 
Find an overview over Facebook's plugins and 
their appearance here: 
http://developers.facebook.com/plugins; find 
information on data protection at Facebook here: 
http://www.facebook.com/policy.php. 

9.  Instagram beépülő modulok 
Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC., 1601 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
(„Instagram”) nyújtja. Az Instagram beépülő 
moduljairól és azok megjelenéseiről itt talál 
áttekintést: 
http://blog.instagram.com/post/36222022872/int
roducing-instagram-badges; az Instagram 
adatvédelméről itt talál információkat: 

Instagram plugins 

Instagram is operated by Instagram LLC., 1601 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
("Instagram"). Find an overview over Instagram's 
plugins and their appearance here: 
http://blog.instagram.com/post/36222022872/int
roducing-instagram-badges; find information on 
data protection at Instagram here: 

http://developers.facebook.com/plugins
http://www.facebook.com/policy.php
http://developers.facebook.com/plugins
http://www.facebook.com/policy.php
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
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https://help.instagram.com/155833707900388/. 
 

https://help.instagram.com/155833707900388/. 

10.  Kommunikációs eszközök a közösségi média 
oldalakon 
Korai Fejlesztő Központ a közösségi média oldalain 
(Pl.: Twitter) kommunikációs eszközöket használ 
annak érdekében, hogy az Ön által a közösségi 
média oldalakon keresztül küldött üzeneteit 
feldolgozza és támogatást nyújtson. 
Amikor Ön üzenetet küld Korai Fejlesztő Központ 
közösségi média oldalain keresztül, akkor ezek az 
üzenetek azért kerülnek feldolgozásra, hogy Korai 
Fejlesztő Központ Önnek üzenetével kapcsolatban 
támogatást nyújtson (amennyiben szükséges az 
Ön üzenetével kapcsolatban további adatokat is 
kezelünk, amelyeket a közösségi média oldal 
szolgáltatója továbbít Korai Fejlesztő Központ 
részére, például az Ön neve vagy az üzenetben 
küldött fájlok). 
Továbbá ezeket az adatokat Korai Fejlesztő 
Központ összesített és anonimizált formában 
elemezheti annak érdekében, hogy Korai Fejlesztő 
Központ a közösségi média oldalainak 
működéséről további információhoz jusson. 

Communication tools on social media platforms 
 
We use on our social media platform (e.g. twitter) 
communication tools to process your messages 
sent via this social media platform and to offer 
you support. 
When sending a message via our social media 
platform the message is processed to handle your 
query (and if necessary additional data, which we 
receive from the social media provider in 
connection with this message as your name or 
files). 
In addition we can analyze these data in an 
aggregated and anonymized form in order to 
better understand how our social media platform 
is used. 
 

11.  Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás 
visszavonására vonatkozó jog 
Korai Fejlesztő Központ Online ajánlatainak 
keretében Ön feliratkozhat különböző 
hírlevelekre. Amennyiben Ön nem kíván a 
továbbiakban hírlevelet kapni, hozzájárulásának 
visszavonásával a feliratkozást bármikor 
megszüntetheti. Az e-mailben kapott 
hírlevelekhez adott hozzájárulását a vonatkozó 
online ajánlat e-mailjében megküldött linkre 
történő kattintással vonhatja vissza vagy pedig a 
beállítások menüpontban. Egyéb esetben lépjen 
Korai Fejlesztő Központkal kapcsolatba a 
Kapcsolattartás pontban megadott 
kapcsolattartási elérhetőségek használatával. 

Newsletter with opt-in; Right of withdrawal 
 
Within the scope of our Online Offers you can sign 
up for newsletters. In case you wish to no longer 
receive newsletters, you can terminate the 
subscription at any time by withdrawing your 
consent. You can withdraw your consent to email 
newsletters by clicking on the link which is sent in 
the respective newsletter mail, or in the 
administrative settings of the online offer. 
Alternatively, please contact us via the contact 
details provided in the Contact section. 

12.  Külső hivatkozások 
Korai Fejlesztő Központ online ajánlatai 
tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső 
szolgáltatók által üzemeltetett internetes 
oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra 
történő kattintást követően Korai Fejlesztő 
Központnak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra 
történő kattintás következtében esetleg a  külső  
félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím 
vagy azon weboldal URL címe, amelyen a 
hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, 
kezelésre és felhasználásra,  tekintettel arra, hogy 
a külső felek magatartása természetesen  Korai 

External links 
Our Online Offers may contain links to third party 
internet pages – by providers who are not related 
to us. Upon clicking on the link, we have no 
influence on the collecting, processing and use of 
personal data possibly transmitted by clicking on 
the link to the third party (such as the IP address 
or the URL of the site on which the link is located) 
as the conduct of third parties is naturally beyond 
our control. We do not assume responsibility for 
the processing of personal data by third parties. 

https://help.instagram.com/155833707900388/
https://help.instagram.com/155833707900388/
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Fejlesztő Központ ellenőrzési körén kívül esik. 
Ezért Korai Fejlesztő Központ nem vállal 
felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél 
általi kezeléséért. 
 

13.  Biztonság 
Korai Fejlesztő Központ munkavállalóit és a Korai 
Fejlesztő Központ nevében szolgáltatásokat nyújtó   
vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, 
valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelni. 
Korai Fejlesztő Központ minden szükséges 
műszaki és szervezési intézkedést megtesz a 
megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az 
Ön Korai Fejlesztő Központ által kezelt adatainak 
különösen a következő kockázatok elleni védelme 
érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes 
megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, 
elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen 
nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. 
Korai Fejlesztő Központ biztonsági intézkedéseit a 
tudomány és technika állásának megfelelően 
folyamatosan javítja. 

Security 
Our employees and the companies providing 
services on our behalf, are obliged to 
confidentiality and to compliance with the 
applicable data protection laws. 
We take all necessary technical and organizational 
measures to ensure an appropriate level of 
security and to protect your data that are 
administrated by us especially from the risks of 
unintended or unlawful destruction, 
manipulation, loss, change or unauthorized 
disclosure or unauthorized access. Our security 
measures are, pursuant to technological progress, 
constantly being improved. 

14.  Felhasználói jogok 
Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a 
Kapcsolattartás pontban megadott 
elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, 
hogy személye egyértelműen beazonosítható 
legyen. 

 A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való 
jog: 

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Korai 
Fejlesztő Központtól, hogy személyes adatait 
kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult 
személyes adataihoz hozzáférni. 

 Helyesbítéshez és törléshez való jog: 
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését 
kérni Korai Fejlesztő Központtól, illetve adatainak 
törlését is kérheti, amennyiben a szükséges 
feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a 
számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges 
adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény 
által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban 
ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor 
ez az adatkezelés korlátozható (lásd az 
alábbiakat). 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Ön jogosult – ha a szükséges feltételek fennállnak 
– az adatkezelés korlátozását kérni. 
 

User rights 
To enforce your rights, please use the details 
provided in the Contact section. In doing so, 
please ensure that an unambiguous identification 
of your person is possible. 
 

 Right to information and access: 
You have the right to obtain confirmation from us 
about whether or not your personal data is being 
processed, and, if this is the case, access to your 
personal data. 
 

 Right to correction and deletion: 
You have the right to obtain the rectification or 
completion of inaccurate personal data or 
deletion of your data as far as statutory 
requirements are fulfilled.   
This does not apply to data which is necessary for 
billing or accounting purposes or which is subject 
to a statutory retention period. If access to such 
data is not required, however, its processing is 
restricted (see the following). 
 

 Restriction of processing: 
You have the right to demand for – as far as 
statutory requirements are fulfilled – restriction 
of the processing of your data. 

 Data portability: 
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 Adathordozhatóság: 
Ön jogosult a Korai Fejlesztő Központnak 
szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben 
használt és géppel olvasható formátumban 
megkapni, vagy – ha az technikai szempontból 
megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat 
Korai Fejlesztő Központ továbbítsa egy másik 
adatkezelőnek. 

 Tiltakozás direkt marketinggel szemben: 
Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes 
adatainak direkt marketing célból történő 
kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása 
és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési 
kampány körében történő felhasználása között. 
 

 Tiltakozás a „jogos érdek” jogalapon 
alapuló adatkezelés ellen: 

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni 
személyes adatainak kezelése ellen, amikor az 
adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az 
esetben Korai Fejlesztő Központ nem kezeli 
tovább az Ön adatait, hacsak Korai Fejlesztő 
Központ nem bizonyítja, hogy az adatkezelés 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben. 

 Hozzájárulás visszavonása: 
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, 
jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a 
jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást 
megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

You are entitled to receive data that you have 
provided to us in a structured, commonly used 
and machine-readable format or – if technically 
feasible – to demand that we transfer those data 
to a third party. 
 
 

 Objection to direct marketing: 
Additionally, you may object to the processing of 
your personal data for direct marketing purposes 
at any time. Please take into account that due to 
organizational reasons, there might be an overlap 
between your objection and the usage of your 
data within the scope of a campaign which is 
already running. 

 Objection to data processing based on 
the legal basis of “legitimate interest”: 

In addition, you have the right to object to the 
processing of your personal data at any time, 
insofar as this is based on legitimate interest. We 
will then terminate the processing of your data, 
unless we demonstrate compelling legitimate 
grounds according to legal requirements which 
override your rights. 
 

 Withdrawal of consent: 
In case you consented to the processing of your 
data, you have the right to revoke this consent at 
any time with effect for the future. The lawfulness 
of data processing prior to your withdrawal 
remains unchanged. 

15.  Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: 
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó 
hatóságnál. Panaszával a lakóhelye vagy állama 
tekintetében illetékes, illetve Korai Fejlesztő 
Központ vonatkozásában illetékes felügyeleti 
hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő: 
Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság 
Hatóság 
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Tel.: +36 1 391 -1400 
Fax: +36 1 391 -1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
www.naih.hu 
 
 

Right to lodge complaint with supervisory 
authority: 
You have the right to lodge a complaint with a 
supervisory authority. You can appeal to the 
supervisory authority which is responsible for 
your place of residence or your state of residency 
or to the supervisory authority responsible for us. 
This is: 
Hungarian National Authority for Data Protection 
and Freedom of Information 
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: privacy@naih.hu 
https://www.naih.hu/general-information.html 
 

16.  Bírósági jogérvényesítés 
Lehetősége van adatainak védelme érdekében 

Right of remedy 
Data subject may go to court to protect his or her 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
https://www.naih.hu/general-information.html
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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 
Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél 
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszéket 
megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati- 
portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság 
székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék 
rendelkezik illetékességgel. 

data, and the court shall hear such cases as a 
matter of priority. In this case, the data subject 
may bring the action before the regional court 
having territorial jurisdiction over his domicile 
(permanent address) or place of residence 
(temporary address), or the seat of the Authority, 
according to his choice. The regional court having 
territorial jurisdiction over the data subject's 
domicile or place of residence can be found at 
http://birosag.hu/ugyfelk relationship-
portal/birosag-kereso. According to the seat of 
the Authority, the Budapest-Capital Regional 
Court has jurisdiction over the lawsuit. 

17.  Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
Korai Fejlesztő Központ fenntartja a jogot 
biztonsági és adatkezelési intézkedéseinek 
megváltoztatására. Az ilyen esetekben Korai 
Fejlesztő Központ megfelelően módosítja az 
adatkezelési tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy 
figyelje Korai Fejlesztő Központ adatkezelési 
tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a 
tájékoztató módosulhat. 
 

Changes to the Data Protection Notice 
 
We reserve the right to change our security and 
data protection measures. In such cases, we will 
amend our data protection notice accordingly. 
Please, therefore, notice the current version of 
our data protection notice, as this is subject to 
changes. 

17.1.  Kapcsolattartó 
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Korai 
Fejlesztő Központkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” 
pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye. 
Személyes adatainak kezelésére vonatkozó 
javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, 
hogy lépjen kapcsolatba Korai Fejlesztő Központ 
adatkezelési tisztviselőjével: 
Adatkezelési tisztviselő 
E-mail cím: dpo@hbrsltn.com 
 
 
 

Contact 
If you wish to contact us, please find us at the 
address stated in the "Controller" section. 
For suggestions and complaints regarding the 
processing of your personal data we recommend 
that you contact our data protection officer: 
 
Data Protection Officer 
E-mail adress: dpo@hbrsltn.com 

18.  Hatálybalépés napja: 2020. 08. 01. Effective date: 2020.08.01 

 

 

 

 

mailto:dpo@hbrsltn.com
mailto:dpo@hbrsltn.com
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1. Számú melléklet / Annex No. 1  

 

Adatkezelések: célok, jogalapok, kezelt adatok kategóriája / Data processing: purposes, legal 

bases, categories of personal data 

 

 Adatkezelés megnevezése / 

Name of processing 

activities  

Adatkezelési célok 

/Data processing 

purposes  

Adatkezelési 

jogalapok / 

Legal bases  

Kezelt adatok 

kategóriája / 

Categories of 

personal data  

1.) Vizsgálatokra történő 
jelentkezésekkel kapcsolatos 
adatkezelés, amennyiben a 
honlapról letöltött 
regisztrációs lappal, e-mailen 
keresztül vagy telefonon 
vizsgálatra jelentkezik. / Data 
processing related to the 
application to the 
examinations, when you apply 
to the examination via the 
registration from can be 
download from this webpage 
or e-mail or phone. 

Az adatkezelés célja a 
vizsgálatokra történő 
jelentkezés 
biztosítása. / The 
purpose of this 
processing is to 
ensure the 
application to the 
examinations. 

 

Az érintett a 
vizsgálatra történő 
jelentkezéssel 
megadott 
hozzájárulása a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján / Consent 
of the data subject 
given by the 
application to the 
examinations 
according to the 
point a) of section 
6 of Article 6 of 
GDPR. 

 

Kapcsoalttartási 

adatok (Név, 

kézbesítési cím, 

e-mail cím, 

telefonszám) / 

Communication 

data (Name, 

address, e-mail 

address, phone 

number). 

2.) Hírlevéllel kapcsolatos 
adatkezelés, amennyiben a 
honlapról letöltött 
regisztrációs lappal jelzi 
számunka a feliratkozásra 
vonatkozó igényét. / Data 
processing related to 
newsletters, if you subscribe 
by submitting your request to 
us using the registration form 
can be downloaded from the 
website.  

 

Az adatkezelés célja a 
felhasználókkal 
történő 
kapcsoalttartás és 
hírlevél küldése. / The 
purpose of this 
processing is to send 
newsletters and to 
maintain contact with 
the users. 

 

 

Az érintett 
regisztrációs lap 
visszaküldésével 
megadott 
hozzájárulása  
a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján. / Consent 
of the data subject 
given by sending 
back the 
registration form 
according to the 
point a) of section 
6 of Article 6 of 
GDPR. 
 

 

Kapcsoalattartási 
adatok (Név, 
kézbesítési cím, 
e-mail cím, 
telefonszám), 
érdeklődési kör./ 
Communication 
data (Name, 
address, e-mail 
address, phone 
number), area of 
interest. 

3.) Adományozással kapcsolatos 
adatkezelés. /Data processing 
related to donations. 

 

 

Az adatkezelés célja 
az adományozással 
kapcsolatos 
jogszabályi 
kötelezettségeknek 
történő megfelelés és 

Korai Fejlesztő 
Központ jogos 
érdeke az 
adományok 
elszámolásra a 
GDPR 6. cikk (1) 

Név, 
bankszámlaszám, 
tranzakció 
azonosító / 
Name, bank 
account number, 
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a banki lebonyolítás 
lehetővé tétele. / The 
purpose of this 
processing is to 
maintain compliance 
with the statutory 
legal obligations and 
to support the bank 
transfer of the 
donations. 

 

bekezdés f) 
pontjai alapján / 
The legitimate 
interest of us on 
the handling 
donations 
according to the 
point f) of section 
6 of Article 6 of 
GDPR. 

 

transaction ID. 

4.) Panaszkezeléssel kapcsolatos 
adatkezelés. / Data processing 
related to complaint 
management . 
 

Az adatkezelés célja a 
szerződéssel 
kapcsolatos 
szavatossági 
kötelezettségek 
teljesítése. / The 
purpose of this 
processing is to fulfil 
the warranty legal 
obligation in 
connection with the 
performance of the 
contract. 
 

Az adatkezelő 
jogos érdeke a 
panaszkezelésre 
vonatkozóan és 
jogi kötelezettség 
teljesítése GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
c) és f) pont és 
1997. CLV. törvény 
17/A.§ (7) 
bekezdés alapján / 
The legitimate 
interest of us on 
the compliant 
management and 
legal obligation 
according to the 
point c) and f) of 
section 6 of Article 
6 of GDPR and to 
the point (7) of 
section 17/A of 
the Act CLV of 
1997 
 
 

Név, cím, e-mail 
cím és 
telefonszám, 
panasz helye, 
ideje, módja, a 
panasz leírása, 
panasz 
azonosítója. 
/Name, address, 
e-mail address, 
mobile number, 
place, date and 
description of 
the complaint, ID 
of the complaint. 
 

5.) Honlap biztonságos 
működtetésével kapcsolatos 
adatkezelés. / Data processing 
in order to ensure the safety of 
the webpage.  
 

Az adatkezelés célja 
az internetes oldal 
biztonságos 
működésének és az IT 
infrastruktúránk 
biztonságának 
megőrzése. / The 
purpose of this 
processing is to 
ensure the safety of 
this webpage and our 
IT infrastructure. 
 

Az adatkezelő 
jogos az 
Internetes 
oldalunk IT 
infrastruktúránk 
biztonságának 
megőrzésére 
vonatkozó jogos 
érdekünk a  
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja 
alapján / The 
legitimate interest 
of us on 

IP Cím, operációs 
rendszer típusa, ,  
Bizonyos sütik 
által rögzített 
adatok, IP cím, 
operációs 
rendszer típusa. 
/ IP address, type 
of users’ 
operation 
system, data 
recorded by 
cookies. 
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maintaining the 
safety of this 
webpage and of 
our IT 
infrastructure 
according to the 
point f) of section 
6 of Article 6 of 
GDPR. 
 

6.) Kapcsolattartás, információ 
nyújtása az ügyfél 
megkeresések alapján / 
Maintaining contact, provision 
of information based on the 
enquiry by the data subject; 

Az adatkezelés célja 
az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás ügyfél 
megkeresések 
megválaszolása. / The 
purpose of this 
processing is to 
maintain contacts, 
provision of 
information based on 
the enquiry by the 
data subject. 
 

Korai Fejlesztő 
Központ 
ügyfélkapcsolatok 
fenntartásához 
fűződő jogos 
érdeke a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja 
alapján. / 
Legitimate 
interest on our 
part for 
maintaining 
customer 
relationships and 
to answer 
customer requests 
according to the 
point f) of section 
6 of Article 6 of 
GDPR. 
 

Név, kézbesítési 
cím, e-mail cím, 
telefonszám, 
megkeresés 
tárgya. / Name, 
address, e-mail 
address, phone 
number, subject 
of the request.  

7.) Jogaink megvédése és 
érvényesítése. / 
Safeguarding and defending 
our rights. 

Jogaink megvédése és 
érvényesítése egy 
esetleges jogvita 
esetén. / 
Safeguarding and 
defending our rights 
in case of legal 
dispute. 

Korai Fejlesztő 
Központ jogaink 
megvédéséhez 
és 
érvényesítéséhez 
fűződő jogos 
érdeke a 
GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontja alapján. / 
Legitimate 
interest on our 
part for 
safeguarding and 
defending our 
rights according 
to the point f) of 
section 6 of 

Név, 
kézbesítési cím, 
e-mail cím, 
telefonszám, IP 
cím. / Name, 
address, e-mail 
address, phone 
number, IP 
address. 
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Article 6 of 
GDPR. 
 

 
 

 


