
FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név: Rudas Zsuzsanna ev.
Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7. 4.em. 5.a
Felnőttképzési nyilvántartási szám: FKB/2021/002243
Adószám: 56929319-1-42
Nyilvántartási szám: 55637068
Nyilvántartást vezető hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Képviselő neve: Rudas Zsuzsanna mint Felnőttképző, a továbbiakban
Felnőttképző,

másrészről:

Név (családi és utónév): ………………………………………………….

Születési név (családi és utónév): ………………………………………

Születési hely és idő: ……………………………………………………...

Anyja neve: …………………………………………………………………..

E-mail cím:..............................................................................................

Oktatási azonosító szám:.....................................................................

mint a Képzésben Résztvevő, a továbbiakban a Képzésben Résztvevő között az
alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

I. Preambulum

1. Jelen Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm.rendeletben írtaknak
megfelelően jött létre, a jogszabályokban meghatározott tartalommal
került megkötésre.
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II.      A képzés

1. Jelen Felnőttképzési szerződés a Felnőttképző és a Képzésben
Résztvevő közötti jogviszonyt szabályozza, az alábbi képzéssel
összefüggésben

A képzés megnevezése: 3x5 módszer@ online tanfolyam - A nyelvlökéses
nyelés terápiája vizsgálat és gyakorlatsor
A képzés helyszíne: online
A képzés óraszáma: BASIC: 25 óra, PRO: 35 óra
A képzés kezdési időpontja: 2022. június 23. (PRO)

2022. június 24. (BASIC)
A beiratkozás időpontja: 2022. június 17.
A képzés befejezésének tervezett időpontja: a beiratkozástól számított
10-12 hét
A képzés ütemezése: A Képzésben Résztvevő a tananyaggal saját
tempójában haladhat. A tananyag a képzés időpontjától kezdve korlátlan ideig
hozzáférhető. Online találkozások vehetők igénybe csoportos formában.
A képzés költsége: BASIC: 128.500 Ft

PRO: 157.920 Ft
A képzési díj összege:
BASIC: Egyösszegű fizetés esetén: 128.500 Ft

Részletfizetéssel banki utalással: 2 x 67.462 Ft = 134.925 Ft
PRO: Egyösszegű fizetés esetén: 157.920 Ft

Részletfizetéssel banki utalással: 2 x 82.908 Ft = 165.896 Ft
Kedvezmények: -5% (pályakezdő, gyes-en lévő, nyugdíjas)
Fizetés módja: Egyösszegű fizetés bankkártyával

Részletfizetés átutalással
(Részletfizetéskor: az első részlet a tanfolyam indulásakor, második részlet a
gyakorlat indulása előtt esedékes)

III.       A Képzésben Résztvevő kötelezettségei

1. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a jelen szerződés
II/1. pontjában meghatározott képzésen és megfizeti a jelen
szerződésben meghatározott képzési díjat a Felnőttképző részére.

2. A Képzésben Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít
olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét és a
Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A
Képzésben Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai
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szerint felel.
3. A Felnőttképző jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való

további részvételtől eltiltani, amennyiben a Képzésben Résztvevő a
képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve
magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel
akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

4. A Felnőttképző jogosult a képzés helyszínét, időpontját és tematikáját
módosítani. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a módosítást vagy a
módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen
Felnőttképzési szerződés megszüntetését eredményezi.

5. A Képzésben Résztvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról,
hogy a jelen Felnőttképzési szerződésben írt adatait a valóságnak
megfelelően adta meg a Felnőttképző részére. Köteles az adataiban –
a képzés ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul
értesíteni a Felnőttképzőt.

IV.       A Felnőttképző kötelezettségei

1. A Felnőttképző vállalja, hogy jelen Felnőttképzési szerződésben
foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a II/1. pontban
meghatározott képzést.

2. A Felnőttképző a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és
statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

V.   A felnőttképzési szerződés megszüntetése, szerződésszegés

1. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél jogosult felmondani, a másik
félhez címzett, egyoldalú jognyilatkozat elküldésével.

2. A jelen szerződésben írt rendelkezések megsértése a szerződés
azonnali hatályú felmondását eredményezheti.

3. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal
felmondhatja, ha:

● a Képzésben Résztvevő a képzés folytatására egészségileg
alkalmatlanná vált,

● a Képzésben Résztvevő fizetési hátralékát a Felnőttképző
felszólítása ellenére sem teljesíti

VI.   A személyes adatok kezelése, adatvédelem
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1. Felnőttképző kötelezettséget vállal arra, hogy a Képzésben
Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat,
okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai és a
jogszabályban írt rendelkezések teljesítése érdekében használja fel,
azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi
hozzáférhetővé,harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és
azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

2. A jelen felnőttképzési szerződésben írt feladatok teljesítése során a
Felnőttképző, a tudomására jutott személyes adatok kezelését a
mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen
figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

3. Felnőttképző mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt –
annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa
valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes
információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy
azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket
megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről
(jelen szerződés 1. számú melléklete – Adatkezelési Tájékoztató a
magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként). Felnőttképző
teljes tartalmú Adatkezelési Tájékoztatója elérhető minden ügyfele,
partnere számára.

4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás során a Felnőttképző a személyes
adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs
önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött
személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a
fizikai adatvédelmet is.

5. A Felnőttképző valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket
vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott
követelményeknek.

VII.     Irányadó jog

A szerződés értelmezése és a szerződésben nem szabályozott kérdések
tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári
Törvénykönyv és a Felnőttképzési törvény rendelkezései az irányadóak.

VIII.    Viták rendezése
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1. Szerződő feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely
közöttük a jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban
merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő körülményről a
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

2. Felek megállapodásának megfelelően amennyiben az 1. pontban írt
tárgyalások útján nem jutnak eredményre, kizárólag abban az esetben
vesznek igénybe egyéb jogérvényesítési utat.

IX.     Egyéb rendelkezések

Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. ………………………….

…………………………
Felnőttképző Képzésben Résztvevő
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
magánszemélyekkel kötött szerződés mellékleteként

Ezúton tájékoztatjuk Önt a Rudas Zsuzsanna egyéni vállalkozóval (székhely: 1076
Budapest, Péterfy Sándor u. 7. 4.em. 5.a., Nyilvántartási szám: 55637068, Adószám:
56929319-1-42), mint adatkezelővel kötött szerződésben szereplő személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az
adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a
személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott
tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést,
hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők az adatkezelőnél.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

- Átlátható tájékoztatás:
Jelen adatkezelési tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör,
átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott
adatkezelési tevékenységről.

- Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

● az adatkezelés célja,
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● az érintett személyes adatok kategóriái,
● azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

- Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

- Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtöttük,

● az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,

● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,

● a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
● uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez

szükséges törölni az adatokat.
- Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
elsősorban akkor, ha:

● vitatja az adatok pontosságát,
● jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri

az adatok törlését.
- Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

- Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból,
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

- Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés
hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené.
Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek
során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és
amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az
adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai
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automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőhöz fordulhat, ha ezen jogait szeretné gyakorolni:
Név, székhely: Rudas Zsuzsanna ev. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 7. 4.em. 5.a
E-mail: hello@beszedakademia.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton
küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail
útján válaszolunk.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal
kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek
elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az
érintettet (kérelmezőt).
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