
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Adatkezelő:   Kell Egy Csapat Élmény Kft. 

    székhely: 9700 Szombathely, Batsányi János u. 47. B ép. 

    cg.: 18-09-113814 

    adószám: 26603256-2-18 

    képviseli: Hollósi Szabolcs ügyvezető 

    e-mail cím: info@kecselmeny.hu  

    telefon: 30-657-5031 

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a DISC programban történő 

részvétel, továbbá az ehhez szükséges számítástechnikai programokhoz hozzáférések biztosítása, 

visszajelzés készítése. Járulékos adatkezelés: számlakiállítás. 

 

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása 

alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja) 

 

Az általunk kezelt személyes adatok: résztvevő neve, neme, e-mail címe, lakcíme  

 

Tájékoztatom, hogy a programban való részvétel, a tesztek kitöltése következtében a kiértékelő 

személyek az alábbi következtetéseket ismerhetik meg Önről: természetes viselkedési stílus, 

munkakörnyezeti preferenciák, potenciális erősségek, hozzájárulás a csapathoz, felvett viselkedési 

stílus, változáshoz való viszony, hatékonyság növelése, egyéni teljesítmény motivátorai, egyéni 

fejlesztési javaslatok, hatékony vezetés, kommunikációs tanácsok, kommunikációs tilalomfák, grafikus 

profil, természetes stílus tulajdonságok, felvett stílus tulajdonságok. 

 

A személyes adatok címzettje: 

 

    Psidium Onlinetesztek Kft. 

    cím: 2030 Érd, Ürmös u. 46-48. 

    telefon: 1/ 792-9359 

    e-mail: info@psidium.hu 

 

 

    Képzésben résztvevő trénerek 

    (Kell Egy Csapat Élmény Kft.) 

 

    Tóth Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 

    9700 Szombathely, Kenyérvíz u. 4. C. ép. I. em. 4. 

 

Tájékoztatom, hogy a projekt során Ön személyes felhasználói nevet és jelszót kap a Psidium 

Onlinetesztek Kft-től, amellyel az online tesztfelületre be tud lépni.  

Tájékoztatom, hogy a kitöltött kérdőívet és azok eredményeit a Kell Egy Csapat Élmény Kft. és a Psidium 

Onlinetesztek Kft. megismerhetik, azokat számítógépes rendszereikben elektronikusan kezelik, 

tárolják, egymásnak elektronikusan vagy más úton átadják. 



A kérdőív kiértékelési eredményéről a kiértékelést követően a kitöltő tájékoztatást kap. Amennyiben 

a kérdőív kitöltését követő 60 napon belül a tájékoztatást nem kapja meg, jogosult tájékoztatást kérni 

a hollosisz@disktanulokor.hu e-mail címre eljuttatott üzenetben. Ebben az esetben az eredményt 

soron kívül, 5 napon belül megküldésre kerül közvetlenül az Ön számára. 

A kitöltött kérdőív és a kiértékelt kérdőív eredményét kizárólag a címzettek jogosultak megismerni 

feladataik ellátásához szükséges mértékben. A címzettek a kitöltött kérdőívet vagy annak egyes részeit, 

a kiértékelt kérdőívet vagy annak egyes részeit harmadik személynek nem adják át, illetve nem teszik 

harmadik személy számára hozzáférhetővé. 

 

Adatkezelés időtartama: 6 hótól 2 évig terjedő időtartam (kapcsolat jellege alapján). Számviteli 

nyilvántartásban (név és lakcím): 8 év. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok: 

 joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes 

adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés 

időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire valamint a vonatkozó főbb jogszabályi 

helyekről), 

 kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását,  

 joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált 

módon történik),  

 a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése 

ellen, illetve  

 jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor 

ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – 

hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét. 

 joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 

1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz 

fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön 

választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti 

Hatósághoz is benyújthatja panaszát. 

 

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és 

a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket. 



A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.). 

Szombathely, 2020. január 

 

 

                  KECS Élmény Kft. 

          adatkezelő 

 

  



 

NYILATKOZAT 

 

 

o Alulírott …………………………………………………………………… hozzájárulok, hogy a KELL EGY CSAPAT 

ÉLMÉNY Kft. az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adataimat kezelje. 

 

o Kijelentem, hogy a KELL EGY CSAPAT ÉLMÉNY Kft. által átadott adatkezelési tájékoztatót 

átvettem, az abban foglaltakat megismertem. 

 

o Kijelentem továbbá, hogy a KELL EGY CSAPAT ÉLMÉNY Kft. Adatvédelmi Szabályzatát 

megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

o Kijelentem, hogy a személyes adataim védelmével kapcsolatos jogaimra az adatkezelő a 

figyelmemet felhívta, a jogérvényesítés lehetőségeiről tájékoztatást kaptam. 

 

 

Szombathely, 2020. 

 

 

 

 

        …………………………………………………….. 

              résztvevő 


