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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmazza a 
www.digitalisagrarakademia.hu webcímen (továbbiakban: Weboldal) elérhető 
szolgáltatásokhoz szükséges regisztráció során megadott, az adatkezelő által kezelt és tárolt 
személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, továbbá a regisztrációhoz kötött 
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok kezelésére és tárolására vonatkozó 
tájékoztatást, általános kapcsolattartást szolgáló személyes adatok kezelésére vonatkozó 
tájékoztatást, illetve statisztikai feldolgozásra vonatkozó tájékoztatást. Jelen Tájékoztató 
kiterjed a Társaság által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban vagy 
eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre. 

A regisztrációval a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót 
megismerte, elfogadta és abban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Digitális Jólét NKft.) tiszteletben tartja a 
személyes adatokat, azok kezelése során maradéktalanul betartja az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásait. 

A Digitális Jólét NKft. – mint a Weboldal tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője, továbbá a 
szolgáltatás létrehozója – tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett 
végzi a korábban említett weblap és az ezen elérhető szolgáltatások során a felhasználók 
személyes adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztatást 
nyújt a társaság által történő adatkezelés: 

1. céljáról, 
2. jogalapjáról, 
3. a kezelt adatok köréről, 
4. időtartamáról, 
5. az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül 
megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése, észrevétele van, 
vagy problémája merül fel, az (titkarsag@djnkft.hu) elérhetőségen várjuk megkeresését. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, személyes adatainak kezelése az Ön 
hozzájárulásán alapul, azonban felhívjuk figyelmét, hogy egyesesetekben (piactér használata) 
regisztráció nélkül nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe 
venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni (pl. szervezetek bemutatkozása, 
technológiai bemutató, esettanulmányok, kurzusok). Amennyiben a Tájékoztató szerinti 
bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja Weboldalt, vagy a 
kifogásolt Szolgáltatást. 

Jelen szabályzat az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, 
az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve 
a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg. 
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1 Az adatkezelés célja 

A www.digitalisagrarakademia.hu weboldal célja a Kárpát-medencei magyar termelők 
felkészítése a digitális megoldások alkalmazására. A Digitális Agrárakadémia (DAA) segít 
eligazodni a digitális megoldások között, segít megtervezni a termelőknek a saját gazdaságuk 
digitális átállását, kiválasztani és használni a valóban hatékony megoldásokat. A Digitális Jólét 
Program körültekintően jár el a külső hírforrások beszerzése, és más site-okra mutató linkek 
esetén, azonban a belinkelt site-ok tartalmáért felelősséget nem vállal. 

A Kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS). A DAS 
célja, hogy a digitális megoldások elterjesztésével és az ágazat tudatos adatgazdálkodásával 
hozzájáruljon a hazai agrárium hatékonyságának növekedéséhez, a termelői jövedelmek 
emeléséhez a környezeti erőforrások optimális felhasználásához, valamint a lakosság 
egészséges élelmiszerrel történő ellátásához. A DAS kiemelt projektje a DAA, amelynek célja 
a Kárpát-medencei magyar termelők felkészítése a digitális megoldások alkalmazására. A DAA 
segít eligazodni a digitális megoldások között, segít megtervezni a termelőknek a saját 
gazdaságuk digitális átállását, kiválasztani és használni a valóban hatékony megoldásokat. A 
Digitális Agrárakadémiában 10 modulban 31 online ismereterjesztő anyag érhető el. A Kárpát-
medence környező országainak igényei alapján elkészültek a helyi tananyag kiegészítések is. 
A DAA-ban a fogalmak magyarázatát tartalmazó tudásbázis, az elérhető digitális 
közszolgáltatások katalógusa és a digitális bemutató gazdaságok adatbázisa is elérhető. 

A www.digitalisagrarakademia.hu weboldalról közvetlenül e-learning felület érhető el, ahol a 
diákok regisztrációt követően a Képzésmenedzsment rendszer tanulói felületére tudnak belépni. 
A regisztráció során a https://support.nexiuslearning.com honlapon létrehozzák saját profiljukat 
név, emailcím megadásával. A személyes profil jelszóval védett. A tanulói felület szolgál arra, 
hogy a tanuló megtekintse, kezelje és elindítsa a kurzusait. Adminisztrátori jogosultságú 
felhasználó esetén az adminfelület is elérhető a tanulói felületről. 

A rendszerben tárolt, de rendszertől független felhasználói adatok képezik a tanulói profilt. 
Ahhoz, hogy valaki a Nexius rendszer felhasználója legyen, elegendő egy név és a rendszer 
által generált, egyedi tanulói azonosító (User ID), amennyiben a tanulót egy külső alkalmazás 
(LTI) regisztrálta a rendszerbe. Ezek az adatok azonban nem elegendőek egy teljes felhasználói 
fiókhoz, mivel a rendszerbe való belépéshez szükség van a teljes név mellett egy működő e-
mail címre és egy jelszóra is. Közvetlenül a rendszerbe történő regisztráció esetén ezeknek az 
adatoknak a megadását kéri a rendszer. Egyes kurzusokhoz ennél bővebb adatok, magasabb 
profilszint szükséges. Az így megadott adatokkal a tanulói profil bővül. 

A tanulói felületen egy kurzusba belépve megjelennek az adott kurzushoz tartozó tananyagok. 
Egy kurzus egy vagy több tananyagból is állhat, amelyek épülhetnek lineárisan egymásra vagy 
végezhetők tetszőleges sorrendben, lehetnek egymás alternatívái vagy egymás kiegészítői. A 
tananyagokat a tananyagszerkesztő szoftverben (LCMS-ben) lehet létrehozni. Amikor egy 
tananyag elkészül, akkor publikálás során generálódik belőle egy SCORM szabványos 
publikált tananyag, amely az LMS rendszerben kurzusba szervezhető, és a Tananyaglejátszó 
klienssel tanulható. A kurzusok a tananyagokra a publikációs azonosítón (Publish ID) keresztül 
hivatkoznak. Egy tananyag (azonos vagy különböző publikációs azonosítón keresztül) akár 
több tananyagban is szerepelhet.  
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2 Az adatkezelés általános jogalapja 

Az érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, valamint 
jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése. 

2.1 Fogalommeghatározások a tájékoztatás értelmezéséhez 

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján a természetes/jogi 
személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során 
különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, telefonszám, e-mail 
cím. 

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely igénybe veszi 
a weboldal kapcsolatfelvétel menüpontját, illetve regisztrál a szolgáltatások igénybevételéhez. 

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – 
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg 
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes 
adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban a Társaságon kívül 
további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek 
minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a 
Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások 
igénybevétele érdekében átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési 
műveleteket hajt végre. 

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, 
tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan 
folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Társaság rendelkezésére bocsátásra, 
adatkezelésnek minősül. 

Adatkezelés jogalapja: a Társaság a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása alapján 
kezeli. A Társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés 
jogalapjáról. 

Hozzájárulás: a felhasználó által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai 
konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan. 

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a 
Társaság. 

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság jogosult kezelni a személyes 
adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Társaság. 
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Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Társaság a 
Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár 
közvetve egy természetes személyt azonosítsanak. 

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon regisztrációhoz kötötten 
elérhetők a Felhasználók részére.  

3 A kezelt adatok köre: 

3.1 A felhasználók regisztrációja 

A Weboldalon elérhető összes tartalmat és szolgáltatást csak a Felhasználói profilt létrehozó 
regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Regisztrált Felhasználó”) érhetik el. Felhasználói 
fiókkal nem rendelkező látogatók a honlap tartalmait és szolgáltatásait csak korlátozottan 
érhetik el, és vehetik igénybe. Regisztráció nélkül a honlap bizonyos tartalmai, szolgáltatásai 
nem érhetőek el. 

A Regisztrált Felhasználók lehetnek magánszemélyek, illetve jogi személyek. 

A www.digitalisagrarakademia.hu oldalon a magánszemélyek regisztrációja során az alábbi 
adatokat kötelező megadni: 

1. email cím, 
2. név, 

A www.digitalisagrarakademia.hu oldalon a jogi személyek profil regisztrációja során az 
alábbi adatokat kötelesek megadni: 

1. email cím, 
2. név, 

A www.digitalisagrarakademia.hu oldalon a magánszemélyek DAA képzésre való 
regisztráció során az alábbi adatokat kötelesek megadni: 

1. Név 
2. Születési dátum 
3. E-mail cím 
4. Telefonszám 
5. Legmagasabb szakmai iskolai végzettsége 
6. Gazdálkodásban betöltött szerepe 
7. Gazdaság helye 
8. Gazdaság mérete 
9. Gazdaság főtevékenysége 
10. Gazdaságban alkalmazott digitális megoldások 

A www.nexiuslearning.com oldalon a magánszemélyek regisztrációja során az alábbi adatokat 
kötelező megadni: 

1. email cím, 
2. név, 
3. jelszó 

3.2 Adatkezelő neve, elérhetőségei 

Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társáság 
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1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

Tel.: 06 1 499 9776 

Email: titkarsag@djnkft.hu 

3.3 Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége 

dr. Szakadáti Szabolcs (szakadati.szabolcs@djnkft.hu) 

3.4 Adatkezelő, adatfeldolgozó 

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott 
esetben és célból a szolgáltatások nyújtása, az igénybevételük és teljesítésük biztosítása 
érdekében, a Felhasználó tájékoztatása mellett előzetesen meghatározott adatfeldolgozó részére 
továbbítja. A megismert adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek 
nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó kijelölt 
alkalmazottai ismerhetik meg. 

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó számára továbbíthatja az adatokat. A 
Társaság a honlap üzemeltetése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. A Társasággal történő 
kapcsolatfelvétel (regisztráció) során megosztott adatokat a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem (MATE) adatfeldolgozóként kezeli. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások során 
megosztott adatok az adatfeldolgozó és a Társaság által biztosított informatikai rendszeren 
keresztül kerülnek továbbításra. Az ezekkel kapcsolatos személyes adatokat az adatfeldolgozó 
nem tárolja, kizárólag továbbítja az adatkezelő részére. 

Az adatfeldolgozó kapcsolattartási adatai: 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Igazgatási és Oktatási Jogi Osztály 

Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

Levelezési cím: 2103 Gödöllő, Pf. 303. 

E-mail cím: adatvedelem@uni-mate.hu 

Az adatkezelő a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra. 

Az adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja. 

Az adatok tárolása elektronikusan történik. 

4 Az adatok tárolásának időtartama 

Az adatkezelés időtartama a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtásához feltétlenül 
szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés 
időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó 
törli a fiókregisztrációját, akkor a Társaság a felhasználói fiókhoz kapcsolódó valamennyi 
adatot törli. 

A rendezvényre történő regisztráció esetén az adatokat az Adatkezelő a rendezvényt követő 15. 
munkanapig, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig 
tárolja. 
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5 A Felhasználó adatkezelésre vonatkozó jogai és jogorvoslati lehetőségei 

5.1 A Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg 

 tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezeléséről (GDPR 15. cikk) 
 visszajelzést kérhet a Digitális Jólét NKft.-től, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e 
 tájékoztatást kérhet, hogy személyes adatai közül az Adatkezelő mely adatokat kezeli, 

illetve tárolja 
 tájékoztatást kérhet azon jogairól, hogy Ön kérelmezheti a Digitális Jólét NKft.-től a 

személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, az 
adathordozást; 

 tájékoztatást kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
benyújtandó panasz, illetve a bírósághoz fordulás lehetőségéről 

 másolatot kérhet a Digitális Jólét NKft. által kezelt személyes adatairól 

Ön a fenti jogait a Digitális Jólét NKft. részére, személyesen, illetve elektronikus vagy postai 
úton eljutatott kérelem útján gyakorolhatja: 

Cím: Digitális Jólét Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

E-mail: titkarsag@djnkft.hu 

5.2 Jogorvoslat 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha 
az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós 
adatvédelmi rendeletet. 

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, 
valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint 
illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az 
érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 


