FLOW CONSULTING KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
FELNŐTTKÉPZÉSRE VONATKOZÓAN

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendelete (a 11/2020. (II.7.) Korm. r.) alapján
BEJELENTÉS alapján folyó KÉPZÉSI RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE
Képző Intézmény: Flow Consulting Kft.
székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.
adószám: 11929750-2-42
a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/000182
képviseli: Gyimesi Gábor Péter

1. A képzési díj mértéke: a költségviselővel kötött megállapodás szerinti ár
2. Résztvevő kötelezettségvállalásai:
Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban, a megengedett hiányzást nem lépi túl.
Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen.
Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Képző Intézmény jogait vagy jogos
érdekeit sértené vagy károsítaná. (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)
A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik
munkanapig Képző Intézménynek írásban bejelenti.
3. Képző Intézmény kötelezettségvállalásai:
Képző Intézmény vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a
képzést jó színvonalon lefolytatja.
A képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezéséről és annak
esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja.
4.Résztvevő szerződésszegésének következményei: Amennyiben Résztvevő
kötelezettségét, Képző Intézmény kizárhatja Résztvevőt a képzésből.
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5. Képző Intézmény szerződésszegésének következményei: Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása
következtében a képzést nem kezdi el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, továbbá nem teljesíti valamennyi
szerződéses kötelezettségét, Képző Intézményt a képzési díj azon kifizetett részére, amelyre képzési szolgáltatást már nem
nyújtott, visszafizetési kötelezettség terheli.
6. Az Fktv. további előírásai a felnőttképzési jogviszonyra vonatkozóan:
A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik,
illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása
semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet
mulasztott. Igazolatlan hiányzás mértéke nem vizsgálandó, mert bejelentéses képzések esetén nem előírás képzési program
készítése. Hiányzások kezelése a 8. pont szerint történik.
7. Adatkezelés:
Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező.
A jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1)
bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
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ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) szerint kezelheti.
A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon
átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon
térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e
támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz
kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést.
Képző Intézmény felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú
adatszolgáltatásra kötelezett.
Képző Intézmény Résztvevő adatait a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezelni.
Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai
kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

8. Az esetleges jogviták elkerülésére Résztvevő és Képző Intézmény megegyeznek abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az illetékes bírósághoz
fordulnak.
9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Fktv. és végrehajtási rendeleteiben, valamint a Polgári Törvénykönyvben
foglalt rendelkezések irányadóak.
Kelt: Budapest, 2022.január 1.
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