Tájékoztató felnőttképzési jogviszony létrejöttéről
Tájékoztatjuk, hogy jelentkezésének elküldésével felnőttképzési jogviszony (a továbbiakban
Szerződés) jött létre Ön (a továbbiakban Résztvevő) és a Südy Consulting Kft. (székhely: 1239
Budapest, Középtemető u. 1, adószám: 22739089-2-43, felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám:
B/2020/003284, mint képző intézmény (továbbiakban: Felnőttképző), a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.) 13. §-a, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII. törvénynek a Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályokról
szóló 29.-30. § alapján az alábbi feltételekkel.
1) Felnőttképző a beszerzes.hu honlapon meghirdetett képzéseket szervezi meg a közzétett
időpontban, óraszámmal és listaáron, illetve céges képzés esetén a megrendelővel történt
megállapodás szerinti képzést szervezi meg a megadott időpontban, óraszámmal és áron és
lehetőséget nyújt a Résztvevőnek a Képzésen való részvételre.
2) A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány, melyet a Felnőttképző a
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében állít ki.
3) A Képzés során nyújtott teljesítmény értékelése: az oktató által a képzés során szóban történik.
4) Résztvevő kötelezi magát, hogy
a) részt vesz a 2. pontban jelzett Képzésen, elfogadja a Képzés 2. pontban felsorolt feltételeit,
b) kontaktórás oktatás esetén megjelenését minden képzési alkalommal a jelenléti ív aláírásával
dokumentálja;
c) nem adja át a képzési anyagot illetéktelennek;
5) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés díját a Képzés befejezése után a Felnőttképző által
kiállított számla alapján kell kiegyenlíteni.
6)

Felnőttképző vállalja, hogy
a) a jelen Szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a Képzést
lehető legmagasabb színvonalon lefolytatja;
b) az Fktv. szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.

7) Felnőttképző kijelenti, hogy a Képzéshez költségvetési vagy európai uniós források nem
nyújtottak támogatást, továbbá a Képzés keretében ösztöndíj folyósítására nem kerül sor.
8) A szerződésszegés következményei:
a) Felnőttképző szerződésszegése estén köteles a befizetett Képzési díjat visszafizetni és az
elmaradt Képzés helyett egy éven belül a résztvevő hasonló képzésen való részvételét
biztosítani.
b) Résztvevő szerződésszegése esetén Felnőttképző jogosult a Képzés díját leszámlázni, melyet
a Résztvevő köteles megfizetni.
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9) Adatkezelés:
a) Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez megadott személyes adatok
kezelésére a Felnőttképző a Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult és köteles,
mely személyes adatok kezeléséhez a Résztvevő hozzájárulása nem szükséges az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) értelmében.
b) Felnőttképző a Résztvevő a) pont szerinti személyes adatait az Infotv. vonatkozó előírásai
szerint köteles kezelni.
c) A Résztvevő a) pont szerinti személyes adatai statisztikai célú felhasználásra
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók az Fktv. 21. § (2) bek. alapján az Infotv.
szerinti adatfeldolgozás rendje szerint.
d) Felnőttképző a Résztvevő a) pont szerinti személyes adatait a keletkezésüktől számított 8 évig
tartja nyilván és kezeli, ezt követően a személyes adatokat a helyreállítás lehetősége nélkül
törölni köteles.
10) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Fktv. valamint a Ptk. rendelkezései
irányadóak.

Südy Consulting Kft.

2

