
Kiegészítő adatkezelési tájékoztató 

 

Az ISACA Budapest Chapter által szervezett CISA vizsgafelkészítő tanfolyamhoz 

 

 

Az ISACA Magyarországi Egyesület (a továbbiakban: „ISACA”) fontosnak tartja a rendezvényein 

résztvevők személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az 

ISACA a 2020. március 4-8. között a Deloitte székházában (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.)  

megrendezésre kerülő CISA vizsgafelkészítő tanfolyam (a továbbiakban: "Képzés") résztvevői személyes 

adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.  

 

A jelen tájékoztató az ISACA általános adatkezelési tájékoztatójában (amely elérhető az alábbi linken 

https://engage.isaca.org/budapestchapter/aboutchapter/adatkezelesitajekoztato, valamint a Képzés 

helyszínén is) foglaltakkal együtt ad teljes körű tájékoztatást a Képzéssel kapcsolatos adatkezeléseket 

illetően. A kiegészítés célja, hogy az általános tájékoztatóban megfogalmazottakhoz képest a Képzéshez 

kapcsolódó adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa az érintett személyeket. Az adatkezelés elveire, 

az ISACA által alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekre, valamint a Képzésen résztvevők és más 

érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságaira vonatkozó további információk az általános 

adatkezelési tájékoztatóban találhatók. 

 

A Képzésen résztvevők, valamint a helyszínt biztosító Deloitte Hungary által folytatott adatkezelésekért az 

ISACA nem vállal felelősséget. 

 

A tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatóinak elérhetősége: 

Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA) 

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) 

Varga Krisztina e.v. (8360 Keszthely, Ruszek József utca 70.) 

 

Ki az adatkezelő? 

 

Neve: ISACA Magyarországi Egyesület 

Székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. 

Nyilvántartási száma: 01-02-0004339  

Adószáma: 18068674-1-13 

Statisztikai számjele: 18068674-9499-517-13  

E-mail címe: web@isaca.hu 

 

 

 

 

 

Melyek a Képzés szempontjából lényeges adatkezelési kérdések? 

 

 

https://engage.isaca.org/budapestchapter/aboutchapter/adatkezelesitajekoztato


Adatkezelési tevékenység 

megnevezése: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-

tanfolyam oldalon az űrlap kitöltését követően a jelentkezők adatainak 

rögzítése  

 

szerződés a költségviselővel 

 

számla kiállítása a költségviselő részére 

 

jelenléti ív vezetése 

Adatkezelés célja: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: a Képzésen való 

részvétel biztosítása 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: a Képzésen való részvétel szerződéses 

feltételeinek biztosítása 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: a Képzés díjnak 

megfizetése 

 

jelenléti ív vezetése: a Képzésen résztvevők nyilvántartása 

Automatizált 

döntéshozatal ténye, az 

alkalmazott logika, 

adatkezelés jelentősége és 

következményei az 

érintettre nézve: 

a Képzés szervezése és lebonyolítása során nem releváns 

Adatkezelés jogalapja: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: a résztvevőkkel 

kötött szerződés teljesítése 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: a résztvevőkkel kötött szerződés 

teljesítése 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: az ISACA-ra vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítése (számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 

teljesítése) 

 

jelenléti ív vezetése: a résztvevőkkel kötött szerződés teljesítése 

 

Adatkezelés jogalapjának 

megnevezése: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont 
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számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: GDPR 6. cikk (1) bek. e) 

pont és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § 

 

jelenléti ív vezetése: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont 

Adatfeldolgozó neve, 

címe: 

 

Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA) 

 

KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) 

 

Varga Krisztina e.v. (8360 Keszthely, Ruszek József utca 70.) 

Adatfeldolgozónak az 

adatkezeléssel összefüggő 

tevékenysége: 

Microsoft Corporation.: regisztrációs adatok rögzítése és tárolása 

 

KBOSS.hu Kft.: számla kiállítása és tárolása a szamlazz.hu rendszerben 

 

Varga Krisztina e.v.: a számla kiállítása a szamlazz.hu rendszerben, majd 

megküldése a költségviselő részére 

Az adatkezelő által kezelt 

személyes adatok köre: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: Résztvevő adatai: 

név, telefon, e-mail cím, Költségviselő adatai: cégnév, számlázási cím, 

postázási cím, adószám (magánszemély esetén adóazonosító jel). 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: cégnév, székhely, számla postázási cím, 

cégjegyzék szám, adószám, képviselője, a Képzésen résztvevő munkatársa 

(i) neve (magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

SZIG. szám, adóazonosító jel, ISACA ID) 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: számlázási név, számlázási 

cím, e-mail cím 

 

jelenléti ív vezetése: név 

Az adatkezelés 

időtartama: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: a Képzés 

lebonyolításától számított polgári jogi elévülési idő 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: a Képzés lebonyolításától számított 

polgári jogi elévülési idő 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: a bizonylat-kiállítástól 

számított 8. évet követő beszámoló elfogadásáig 

 

 jelenléti ív vezetése: rendezvény időpontját követő harmadik napig 

Adatok forrása: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: a Képzésen 

résztvevők 
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szerződés a Képzés költségviselőjével: a Képzésen résztvevők 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: a Képzésen résztvevők 

 

jelenléti ív vezetése: a konferencián résztvevők 

Adattovábbítás esetén a 

címzett neve, teljes címe: 

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. - 1068 Budapest, Dózsa 

György út 84/C. 

Az adattovábbítás 

jogalapja: 

a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. -nek a Deloitte székházba 

belépők azonosításához fűződő jogos érdeke 

Érintettek köre: 

a https://engage.isaca.org/budapestchapter/cisa-vizsgafelkeszito-tanfolyam oldalon 

történő űrlap kitöltését követően jelentkezők adatainak rögzítése: a Képzésen 

résztvevők 

 

szerződés a Képzés költségviselőjével: a Képzésen résztvevők 

 

számla kiállítása a Képzés költségviselőjének részére: a Képzésen résztvevők 

 

jelenléti ív vezetése: a Képzésen résztvevők 

 

 

 

 

Jelen tájékoztató 2020. március 4-től visszavonásig érvényes. 
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