
 

A SEK NEMZETKÖZI TAGSÁGI JOGVISZONY FELTÉTELEI  

 

A jelen kikötések (a továbbiakban: a „Feltételek") az alábbi felek között 

kerülnek megállapításra: 

 

 SEK Institutional Communications Corporation, székhelye 10333 

Diego Drive South, Boca Raton, Florida (Egyesült Államok) 33428, 

cégjegyzékszáma P97000007672 („SEK”). 

 _____, lakcíme: _______ és __________, a továbbiakban az Iskolába 

beiratkozó _______ törvényes képviselője (a továbbiakban: a 

„Törvényes Képviselő”). 

Meghatározások és rövidítések:  

„Programok” vagy „Nemzetközi Programok”: a SEK saját fejlesztésű vagy 

a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó egyéb testületekkel 

együttműködésben kidolgozott nemzetközi oktatási programjai.  

„Diák Tag”: a Törvényes Képviselő gondjaira bízott kiskorú diák, aki a SEK 

Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási központba beiratkozott, és igénybe 

veheti a Programokat.  

„Weboldal” a https://internationalmembership.sek.net címen található oldal.  

„Tagsági Kód”: a SEK által a Diák Tag Törvényes Képviselője részére a 

fiókjuk érvényesítő ellenőrzését követően biztosított felhasználói kód és 

jelszó, melynek segítségével fiókjukhoz személyre szabott, bizalmas és 

biztonságos hozzáférést kapnak a Weboldalon.  

„Iskola”: az a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási központ, 

ahová a Diák Tag beiratkozott.  

„Ösztöndíj Garancia”: az Iskola által a Diák Tagok részére kínált ingyenes 

szolgáltatás. A Birtokos halála esetén megnyílik az a lehetőség, hogy a 

Kedvezményezett igénybe vehesse a Kedvezményeket az Iskolában vagy a 

SEK Nemzetközi Intézmény bármely más oktatási központjában (utóbbi 

esetben hely vagy kvóta rendelkezésre állása esetén), a Feltételekben foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően.  



„Birtokos”: a Diák Tag édesapja vagy édesanyja, aki az Ösztöndíj Garancia 

birtokosaként regisztrál az éves felvételi jelentkezés vagy az Iskolába történő 

beiratkozás keretében. A Birtokos belépési korhatára hatvan (60) év a 

regisztráció idejekor. A Birtokosra vonatkozó kritériumokat az ötödik (5.) 

pont határozza meg. A Birtokos a jelen Feltételeket jogi képviselőként írja alá. 

„Kedvezményezett”: az Iskolába beiratkozott Diák Tag, aki a Birtokos 

halálának időpontjában annak eltartottja.  

„Kedvezmények”: a Diák Tag oktatásának, tandíjának és étkezési 

költségének fedezése, kizárólag az iskolaév folyamán.  

1. A Törvényes Képviselő beleegyezése  

A Programok bármelyikére történő szerződést megelőzően a Törvényes 

Képviselő el kell, hogy fogadja a Feltételeket az igénybevételhez szükséges 

előfeltételként, így jogi kötelezettséget vállal a SEK felé írásos szerződéskötés 

szükségessége nélkül.  

A Törvényes Képviselő a Feltételek, valamint a Weboldalon keresztül tudtára 

adott, a SEK – vagy a SEK-kel a programok végrehajtása érdekében 

együttműködő szervezetek – által megszabott ingyenességi vagy kiegészítő, 

továbbá megfelelően alkalmazandó, eltérő nemzeti és nemzetközi 

jogszabályokból eredő irányelvek hatálya alatt áll.  

A Feltételeken túlmenően a Programok mindegyikénél esetlegesen külön 

rendelkezéseket határozhatnak meg, amelyeket a Programok használói 

kötelesek betartani. A fenti rendelkezésekkel kiegészíthetik, módosíthatják 

vagy törölhetik a Feltételek rendelkezéseinek egy részét, illetve amennyiben 

létezik, az írásbeli szerződés feltételeit.  

1.1. Szerződéskötésre vonatkozó jogképesség:  

Kizárólag jogképes, szerződéskötésre vonatkozó jóváhagyásukat érvényesen 

kiállítani képes személyek szerződhetnek a Programokra, valamint azok, akik 

kiskorúak vagy fogyatékosok törvényes képviseletében járnak el az általuk 

igénybe veendő Programokra történő szerződés esetén. A Fenti Törvényes 

Képviselők tartoznak felelősséggel a gondozásuk alá tartozó kiskorúak vagy 

fogyatékos gyermekek javára végrehajtott összes intézkedésért.  

A Törvényes Képviselő jogi személy is lehet, mely esetben olyan természetes 

személy révén köteles intézkedni, aki megfelelő felhatalmazással rendelkezik 

a nevében történő szerződéskötésre, továbbá a Feltételek rendelkezései 

kötelező érvényűek rá nézve. Hasonlóképpen amennyiben a Programok 

kiskorúak általi igénybevételére történik szerződéskötés, a Diák Tag feletti 



szülői felügyeletet gyakorló személy írásos hozzájárulása szükséges. 

Amennyiben a Törvényes Képviselő nevében eljáró természetes személy nem 

rendelkezik a fenti felhatalmazással vagy azt meghaladóan jár el, úgy 

tekintendő, hogy személyes minőségében is kötelezettséget vállalt, és ezért a 

fenti körülmények között felelősséggel tartozik a SEK-kel és harmadik 

személyekkel szemben.  

1.2 Személyi vonatkozású információk: 

A Programokra történő szerződés érdekében a Törvényes Képviselő által 

rendelkezésre bocsátott információk megbízhatóak kell, hogy legyenek, eskü 

alatt tett nyilatkozattal egyenértékű módon. Amennyiben az adott tájékoztatás 

hamis vagy pontatlan, úgy tekintendő, hogy a Törvényes Képviselő megszegte 

a Feltételeket, és felelősséggel tartozik a valóságnak való megfelelés hiánya 

miatt a SEK és / vagy bármely harmadik személy által elszenvedett összes 

kárért.  

A Törvényes Képviselő felelősségi körébe tartozik a SEK rendelkezésére 

bocsátott személyes vonatkozású információk naprakészen tartása, és 

haladéktalanul köteles értesíteni a SEK-t az azokban bekövetkező 

változásokról.  

A SEK fenntartja annak jogát, hogy bizonyítékot és / vagy további 

információkat kérjen be a Törvényes Képviselő és / vagy a Diák Tag 

adatainak hitelesítése céljából, továbbá hogy a szolgáltatásokat ideiglenesen 

vagy tartósan felfüggessze, amennyiben a fenti adatok megerősítésére nincs 

mód.  

A Törvényes Képviselő által a SEK rendelkezésére bocsátott személyes 

jellegű információkat megfelelően kezelik és megőrzik, titkosságukat 

megóvják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az alábbi 

13. pontban foglaltak szerint.  

2. SEK általi jóváhagyás  

A SEK fenntartja annak jogát, hogy saját belátása szerint, indoklás 

szükségessége nélkül jóváhagyja vagy elutasítsa a mindenkori Törvényes 

Képviselőktől kapott, a Programokban történő részvételre vonatkozó 

kérelmeket. A SEK fenntartja annak jogát, hogy saját belátása szerint ne 

hosszabbítsa meg valamely Törvényes Képviselő vonatkozásában a 

Feltételeket. A Törvényes Képviselőnek a Programokra vonatkozó kérelme 

akkor tekintendő jóváhagyottnak és aktiváltnak, amikor megkapja a SEK általi 

fenti jóváhagyásra vonatkozó írásos visszaigazolást. A hallgatás, a Törvényes 

Képviselő értesítésének hiánya, vagy a szolgáltatásokra irányuló kérelem SEK 

általi kifejezett elutasítása azt jelenti, hogy nem létesült jogviszony a 



Törvényes Képviselő és a SEK között az adott Programra vonatkozóan, 

következésképpen nem áll fenn joghatás, így a Törvényes Képviselő lemond 

mindenfajta, a fenti körülményből esetlegesen adódó peres, illetve peren 

kívüli követelésről.  

3. Tagsági Kód  

A SEK által nyújtott szolgáltatások a Diák Tag személyes használatára 

kerültek kialakításra, következésképpen a Tagsági Kódot kizárólag Törvényes 

Képviselője használhatja. E rendelkezés alkalmazásában úgy tekintendő, hogy 

a Weboldal személyes területéhez való hozzáférés és a Nemzetközi 

Programkód használata a Diák Tag és / vagy Törvényes Képviselője részéről 

valósult meg.  

A Törvényes Képviselő vállalja a kötelezettséget, hogy teljes körű felelőssége 

mellett elmenti és megőrzi a Tagsági Kódot, valamint bármely kapcsolódó 

jelszót, és köteles haladéktalanul tájékoztatást küldeni a SEK részére, 

amennyiben elvesztették bizalmas jellegüket.  

A Törvényes Képviselő felelősséggel tartozik a fiókján keresztül végrehajtott 

minden műveletért, és köteles tartózkodni a Weboldal tiltott, jogellenes 

célokra vagy hatások érdekében történő használatától, melyek a 

jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétesek, hátrányosak harmadik 

személyek jogaira és érdekeire nézve, vagy bármilyen módon károsíthatják, 

letilthatják vagy túlterhelhetik a Weboldalt, illetve megakadályozhatják annak 

rendeltetésszerű használatát. A Törvényes Képviselő megfelelő és megbízható 

módon haladéktalanul köteles értesíteni a SEK-t a fiók illetéktelen 

használatáról, továbbá illetéktelen harmadik személyek belépéséről, a jelszó 

elfelejtéséről, illetve bármilyen egyéb, illetéktelen harmadik személyek általi 

hozzáférés vagy használat veszélyét jelentő körülményről.  

A SEK nem vállal felelősséget az esetlegesen az alábbiakból eredő károkért: 

(i) a Weboldal elérhetőségének és folyamatos működésének hiánya; (ii) a 

Weboldal működésének megszakadása, technikai hiányosságok, számítógépek 

meghibásodása vagy a szolgáltatás módosulásai a telefonvonalak, az 

elektromos hálózat, az adatcsatlakozási hálózat vagy a szerverek 

meghibásodása; (iii) a Weboldal működésének megszakadása harmadik 

személyek által elkövetett, a Weboldalra kiható rosszindulatú támadások, 

kártékony szoftverek, kártevők stb. végrehajtása miatt; (iv) a Weboldal 

szolgáltatásának karbantartási műveletek miatti kimaradása; vagy (v) a 

Törvényes Képviselő és / vagy a Diák Tag hanyag cselekménye, visszaélése, 

illetve az általuk okozott konfigurációs hibák vagy meghibásodások.  

4. Nemzetközi Oktatási Programok  



A SEK által kínált Programok számos, az alábbiakat biztosító előnnyel járnak, 

amelyekhez a Feltételeknek megfelelően beiratkozott Diák Tag hozzáférhet:  

1. A SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó, világszerte található 

bármelyik oktatási központba történő automatikus és elsőbbségi 

helyfoglalás (hely vagy kvóta rendelkezésre állása esetén).  

2. Elsőbbségi helyfoglalás a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó, 

világszerte található bármelyik Egyetemre (hely vagy kvóta 

rendelkezésre állása esetén).  

3. A SEK Nemzetközi Intézmény által szerkesztett fizikai vagy digitális, 

tájékoztató és oktató kiadványok – mint például az Oktatási Orientációs 

Monográfiák, a SEK Nemzetközi Magazin, a Hírlevél stb. – ingyenes 

kézhez vétele.  

4. Lehetőség a World Intersek elnevezésű (kulturális vagy sport) 

rendezvényen történő részvételre, amelyre évente kerül sor a SEK 

Nemzetközi Intézményhez tartozó valamelyik oktatási központban.  

5. Lehetőség a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási 

központokban kidolgozott tanulmányi és interkulturális programokban 

történő részvételre.  

6. Tanulmányi ösztöndíj választásának lehetősége a SEK Nemzetközi 

Intézményhez tartozó bármelyik Egyetemre történő beiratkozáskor, 

valamint együttműködés és közvetítés más egyetemek és felsőoktatási 

központok által biztosított teljes vagy részleges ösztöndíjak 

kezelésében.  

7. A SEK által biztosított Ösztöndíj Garancia hozzáférhetősége, amely 

kizárólagosan garantálja a diáknak az iskolaév folyamán felmerülő 

taníttatási, szabályozott oktatási és étkezési költségeinek értékét a 

garancia birtokosának halála esetén, a Diák Tag az Iskolában 

végbemenő iskoláztatási folyamatának végéig, melyre vonatkozóan az 

alábbi 5. pontban foglalt felvételi követelmények teljesítendők.  

8. Lehetőség a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási központok 

által szervezett személyes, valamint virtuális nemzetközi projektekben, 

illetve rendezvényeken történő részvételre; ide tartoznak a fenti 

központok más diákjaival folytatott együttműködési munkaprojektek, 

megjelenés és részvétel különböző nemzetközi konferenciákon és 

videokonferenciákon, kutatási pályázatokon stb.  

9. Regisztráció, tájékoztatás és részvétel a SEK Nemzetközi 

Intézményhez tartozó oktatási központok nemzetközi öregdiák 

hálózatában.  

A Diák Tag teljes tanulmányi ideje alatt élhet a fenti előnyökkel mindaddig, 

amíg a SEK Nemzetközi Intézményhez tartozó oktatási központban tanul, 

illetve – a 4.3., 4.8. és 4.9. pont esetében - amíg az Öregdiákok Klubjának 

tagja. A fenti előnyök módosulhatnak vagy hasonlókkal helyettesíthetők a 

SEK általi előzetes értesítés nélkül.  



5. Ösztöndíj Garancia  

A SEK együttműködik a SEK Nemzetközi Intézményhez kapcsolódó 

Iskolákkal annak érdekében, hogy felhatalmazást adjon a Törvényes 

Képviselőnek az Ösztöndíj Garancia Birtokosaként történő regisztrálásra.  

A Birtokos halála esetén az Iskola lehetőséget biztosít a Kedvezményezett 

számára, hogy a Kedvezményeket a jelen pontban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően igénybe vegye.  

A Kedvezmények igénybevétele a Birtokos halálának bejelentését követő 

hónapban kezdődik, és a Kedvezményezett szabályszerű (évismétlés nélküli), 

az Iskolában végbemenő iskoláztatási folyamatának végéig tart. A 

Kedvezmények igénybevétele semmilyen körülmények között nem garantált 

olyan oktatási központban vagy iskolában, amely nem a SEK Nemzetközi 

Intézményhálózat tagja. Az Ösztöndíj Garancia nem képezi semmiféle 

gazdasági értékelés tárgyát abban az esetben, ha vis maior miatt a szolgáltatás 

időlegesen felfüggesztésre kerül vagy megszűnik.  

Az Ösztöndíj Garancia biztosítására eseti alapon, a fennálló körülmények és 

követelmények elemzését követően kerül sor; ehhez az Iskola bekérheti az 

általa helyénvalónak tartott összes információt.  

A Kedvezmények nem biztosíthatók az alábbi esetekben:  

a. A Birtokos öngyilkossága, illetve súlyos vagy halálos betegsége esetén, 

amennyiben ez a Birtokosra vonatkozóan a jelen szolgáltatásra történő 

első regisztráció időpontjában fennáll.  

b. Amennyiben a Birtokosnak halála időpontjában fizetési hátraléka van 

az Iskola által kibocsátott számlák tekintetében.  

c. Amennyiben a Birtokos és az Iskola közötti oktatási szerződés nincs 

hatályban vagy az iskolaév befejeződött, és a Birtokos nem 

hosszabbította meg a helyet a következő évre.  

d. Olyan esetben, ha a Birtokos nem tudja bebizonyítani az elsőszülötti 

öröklési vagy törvényes képviseleti jogot a Diák Tag javára.  

A SEK fenntartja annak jogát, hogy módosítsa a jelen szolgáltatás által kínált 

előnyöket, fedezetet, illetve kizárásokat; ezt megfelelő módon közli a 

Birtokosokkal.  

6. Biztosítás  

Egyes Programok keretében a Törvényes Képviselő köteles utazási, szállítási 

vagy egészségügyi biztosítást kötni a Diák Tag testi épségének védelme, 

valamint annak érdekében, hogy a célország jogszabályi előírásainak eleget 



tegyen. Amennyiben a Törvényes Képviselő nem vállalja a SEK által igényelt 

konkrét biztosítás megkötését, a Diák Tag nem vehet részt a Programban, 

amiért a SEK nem tartozik semminemű felelősséggel.  

7. Változtatások és módosítások  

A SEK saját belátása szerint bármikor bevezethet mindenfajta, általa 

helyénvalónak ítélt változtatást és módosítást a Feltételeket, és / vagy a 

szolgáltatásokat, és / vagy a szolgáltatások teljesítésének módját illetően; 

ehhez elegendő mindössze a változtatásoknak a Weboldalon történő 

közzététele. Ennek érdekében a Törvényes Képviselő felelőssége, hogy 

rendszeresen belépjen a Weboldalra, és tudomást szerezzen a módosításokról.  

8. A Programok rendelkezésre állása  

A SEK minden tőle telhetőt megtesz Programjai népszerűsítése, fenntartása és 

minőségük javítása érdekében. A SEK azonban nem garantálja egy adott 

Program érvényességét, és végül hasonlót léptethet a helyébe. Ennek 

megfelelően a Törvényes Képviselő kifejezetten lemond minden, a Programok 

módosítása vagy hasonlóval való helyettesítése miatti követelésről.  

9. Szankciók. A szolgáltatás felfüggesztése / megszakítása  

Az általa helyénvalónak ítélt egyéb intézkedések sérelme nélkül a SEK 

felszólítást küld, ideiglenesen felfüggeszti vagy véglegesen letiltja a Diák 

Tagnak a Programokhoz történő hozzáférését, amennyiben:  

a. Bármely jogszabály, harmadik személy jogai, a közrend, az erkölcs és a 

jó szokások, a Feltételek vagy a Programok külön rendelkezéseinek 

megsértésére kerül sor.  

b. Igazolódik, hogy a Törvényes Képviselő nem látja el a Diák Tag 

törvényes képviseletét.  

c. Valamiféle fegyelmi szabálytalanság fordul elő, ami miatt a SEK úgy 

határoz, hogy felfüggeszti a Programokhoz történő hozzáférést.  

d. A Törvényes Képviselő megszegi szerződéses kötelezettségeit.  

e. A Törvényes Képviselő kötelességmulasztást követ el az Iskolával 

aláírt, oktatási szolgáltatásokra irányuló szerződésben vállalt bármely 

kötelezettség alapján történő kifizetés tekintetében.  

f. A Törvényes Képviselő rosszindulatú vagy csalárd magatartást tanúsít, 

vagy ilyen cselekményeket követ el.  

g. A Törvényes Képviselő és / vagy a Diák Tag személyazonossága nem 

volt ellenőrizhető, vagy a Törvényes Képviselő által rendelkezésre 

bocsátott bármely információ helytelen volt, illetve nem volt 

igazolható.  



10. A szolgáltatások kifizetése és számlázása  

A Törvényes Képviselő tagsági díjat fizet a SEK részére a Programokhoz való 

hozzáférés érdekében, a Törvényes Képviselővel közölt mindenkori árnak 

megfelelően.  

Az ár az adott esetben a Törvényes Képviselő gondozása alá tartozó Diák 

Tagonként külön-külön fizetendő.  

10.1 Ár  

A Programokra vonatkozó tagsági díj nem visszatérítendő, és a Weboldalon, a 

Diák Tag személyes fiókjában kerülnek közzétételre.  

10.2 A fizetés módja  

A Diák Tag a hivatalosan közölt lejárati határidő előtt köteles megfizetni a 

Programokra vonatkozó tagsági díjat.  

10.3 Fizetés elmulasztása  

Az esedékességet megelőző fizetés elmulasztása automatikusan a Törvényes 

Képviselő általi fizetési késedelemnek minősül, ehhez nem szükséges a SEK 

értesítése. A fenti kötelességmulasztásból eredően a Törvényes Képviselő 

késedelmi kamatot fizet a hivatalosan közölt kamatlábnak megfelelően.  

Hasonlóképpen bármely összeg a Törvényes Képviselőnek felróható meg nem 

fizetése esetén a gondozása alá tartozó egyes Diák Tagok vonatkozásában a 

SEK felfüggesztheti, megszakíthatja vagy megszüntetheti az egyes Diák 

Tagoknak egyenként nyújtott szolgáltatásokat.  

10.4 Az ár módosításai és érvényessége  

Az ármódosításokat hivatalosan közlik a Törvényes Képviselővel.  

11. Megszűnés  

A Feltételek megszűntnek tekintendők, ha az Iskolával kötött szerződés is 

megszűnik. Emiatt a szerződés megszűnése nem menti fel a Törvényes 

Képviselőt az annak időpontjában fennálló tartozások megfizetésének 

kötelezettsége alól.  

12. Részleges semmisség  



A Feltételekben szereplő kikötések bármelyikének semmissége vagy deklarált 

jogellenessége nem érinti a többi, meg nem kérdőjelezett kikötés 

érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.  

13. Személyes adatok védelme  

A Törvényes Képviselő által a szerződéses jogviszony folyamán esetlegesen 

rendelkezésre bocsátott adatokért felelős személyként a SEK tájékoztatja, 

hogy személyes adatainak feldolgozása megfelelő kezelés és megőrzés tárgyát 

képezi titkosságuk megóvása érdekében az esetlegesen alkalmazandó, a 

személyes adatok védelmére irányuló jogszabályoknak, valamint az általános 

adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltaknak megfelelően. A SEK 

tájékoztatja, hogy az adatkezelésre az alábbiakban részletezettek szerint kerül 

sor:  

ADATKEZELÉSÉRT 

FELELŐS  

SEK Institutional Communications Corporation, 

székhelye 10333 Diego Drive South, Boca Raton, 

Florida (Egyesült Államok) 334. 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA  

A SEK adatait a SEK Nemzetközi Tagsági 

Jogviszony teljes körű kezelésének céljából használja 

fel; ehhez tartoznak a következők:  

 Segítségnyújtás a Diák Tagnak a 

Programokban való részvételben.  

 A megfelelő előfizetési díjak beszedésének 

intézése.  

 A Törvényes Képviselő és a Diák Tag 

rendelkezésére bocsátott számítógépes 

eszközökhöz és egyéb erőforrásokhoz való 

hozzáférés elősegítése az oktatás 

kiegészítéseként vagy tanórán kívüli 

tevékenységként.  

 A Törvényes Képviselő megkeresése a jelen 

Feltételekben meghatározott esetekben.  

 Kereskedelmi kommunikációs és marketing 

feladatok végzése (hírlevél, fényképek 

közzététele a közösségi hálózatokon, a Végzett 

Diákok nemzetközi hálózatával kapcsolatos 

tájékoztatás, oktatási tanácsadó monográfiák 

stb.).  

 Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében 

történő kötelező információ átadás az oktatási 

ügyekben illetékes közhatóságok részére.  

 



AZ ADATOK 

CÍMZETTJEI  

Adatai a közigazgatási szervek, a SEK Nemzetközi 

Intézményhez tartozó oktatási központok, valamint a 

SEK-kel a Programok végrehajtása érdekében 

együttműködő szervezetek részére kerülnek átadásra.  

 

ADATKEZELÉS 

JOGSZERŰSÉGE 

Az adatai kezelésének jogszerűségét biztosító 

jogalap:  

 A SEK Nemzetközi Tagsági Jogviszony 

megvalósítása a megfelelő szerződéses 

jogviszonyok a fenntartásához szükséges 

összes célból.  

 Hozzájárulás a Diák Tag önkéntes és 

választható tevékenységeihez. 

 

AZ ÖN JOGAI 

Ön hozzáférhet az adatokhoz, helyesbíttetheti vagy 

töröltetheti azokat, valamint gyakorolhatja 

adathordozhatósághoz való jogát a következő 

címen: dpo@edusek.net 

  

Amennyiben személyes adatai sérülnek, a bejelentést a dpo@edusek.net címre 

teheti meg. 

A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy 

az Általános Szerződési Feltételekben rögzített személyes adatok kezelése 

független az SEK Budapesti Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium által 

végzett adatkezeléstől és annak adatkezelési politikájától. 

14. Joghatóság és irányadó jog  

A Feltételek minden pontjára vonatkozóan az Iskolában hatályos jogszabályok 

az irányadók. A Feltételekből, azok fennállásából, érvényességéből, 

értelmezéséből, érvényességi köréből vagy jogszabályi megfeleléséből eredő 

bármely jogvita az Iskola székhelye szerinti bíróságra nyújtandó be. A jelen 

feltételekre ennek megfelelően a magyar jog szabályai az irányadók. 
 

A Felek kijelentik, hogy az SEK Budapesti Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium nem vonható felelősségre az Általános Szerződési Feltételek 

előírásainak való megfelelésért. 

Az adatok felhasználására vonatkozó nyilatkozat az Általános Szerződési 

Feltételek mellékletét képezi. 

15. Engedményezés  

mailto:dpo@edusek.net
mailto:dpo@edusek.net


A Törvényes Képviselő nem engedményezheti a Feltételek szerinti jogokat és 

kötelezettségeket harmadik személy részére.  

 

Aláírás: Aláírás: Stan Daniel 

 
Törvényes Képviselő  
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Nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásról 

 

Alulírott, ……………………………………………, ………………………………… 

(„A diák”)  Törvényes képviselője  tudomásul veszem, hogy a „SEK” továbbítja a diák 

és a  Törvényes képviselő személyes adatait az Általános Szerződési Feltételek 

teljesítése érdekében mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a közigazgatási 

hatóságok részére 

 

 

 

 

Továbbá: 

beleegyezésemet adom     nem adom beleegyezésemet 

 

a „SEK” -nek a Diák személyes adatainak a fentieken felüli felhasználására, az 

Általános Szerződési Feltételek 13. pontjának megfelelően. 

 

 Ebben az összefüggésben én 

 

beleegyezésemet adom     nem adom beleegyezésemet 

 

„SEK” -nek a Diák és a Törvényes Képviselő nevének, személyi igazolványának, e-

mail-címének és telefonszámának kereskedelmi és marketing célokra történő 

felhasználásához, valamint az ilyen adatok felhasználásához az Általános Szerződési 

Feltételek betartásával. 

 

 

 

dátum:………… 

                                                                                              aláírás 

 

 

tanú 1       tanú 2 

 

 

 


