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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az Aurum Oktatási Központ Kft LeanCenter üzletága tiszteletben tartja az ügyfelek, pályázók és weboldal
látogatók személyiségi jogait. A LeanCenter támogatja a személyes adatok védelméről szóló törvényeket és
megfelelő eljárásrendet alkalmaz a jogszabályokban foglalt követelmények betartása érdekében.

Milyen típusú személyes adatokra van szükségünk?
Az Ön által megadott kapcsolati információk segítségével cégünkről, szolgáltatásainkról, aktuális
rendezvényeinkről illetve képzéseinkről szóló e-mail üzeneteket is küldünk. Ilyen direkt üzeneteket kizárólag a
LeanCenter munkatársai küldhetnek Önnek.
Amennyiben nem szeretne több e-mail tájékoztatást kapni ezekről, küldjön egy "lemondás" tartalmú levelet az
info@leancenter.hu címre vagy kattintson az e-mail alján található leiratkozási linkre. Felhívjuk figyelmét, hogy
ez a lemondás nem zárja ki a további rendszeres hírlevelek küldését, mivel technikailag különálló rendszerekről
van szó. Teljes körű leiratkozási szándéka esetén keressen minket az info@leancenter.hu címen.

Internetes adatkezelés
A leancenter.hu weboldala ún. cookie-kat is használ, hogy a felhasználók számára a látogatást valóban
személyes élménnyé tegye. A cookie lényegében egy, a felhasználó számítógépén tárolt, az adott felhasználóra
vonatkozó információkhoz kapcsolódó adatsor. Segítségével azonosíthatjuk a számítógépet, amikor az újból
felkeresi az oldalt. Ön beállíthatja böngészőprogramját úgy is, hogy minden egyes cookie érkezésekor
rákérdezzen, Ön kívánja-e fogadni azt. A böngésző beállításai lehetővé teszik a cookie-k automatikus
elutasítását is. Ilyen esetben előfordulhat azonban, hogy egyes weboldalak bizonyos területei nem működnek
megfelelően.
Jelen weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezeket illetően a LeanCenter nem vállal
felelősséget az adott weboldalak adatvédelmének vagy tartalmának vonatkozásában.

Személyes adatok megőrzése
Az Ön által megadott személyes adatok tárolása illetve megsemmisítése a vonatkozó társasági szabályozásnak
és/vagy a helyi jogszabályoknak megfelelően történik.
Amennyiben Ön önéletrajzának, bizonyítványainak, bárminemű személyes adatának cégünk rendelkezésére
bocsátásával jelentkezik az általunk működtetett álláskereső-adatbázisba, vagy akár egy adott nyitott
álláslehetőségre, jelentkezésével együtt hozzájárul ahhoz, hogy adatait a személyes profiljának megfelelő
álláslehetőségeknél automatikusan felhasználjuk pályáztatási folyamatainkban.
Adatok megosztása
A LeanCenter munkatársai, megbízottai valamint szállítói egyaránt felelősséggel tartoznak a szolgáltatásainkat
igénybe vevő pályázók és ügyfelek belénk fektetett bizalmának megtartásáért. Munkatársaink részére
megfelelő képzést biztosítunk, és rendszeresen ellenőrizzük az adatvédelmi és biztonsági előírások betartását.

AURUM Oktatási Központ Kft.

8400 Ajka, Avar u. 23.
Tel.: +36-88/203-148, +36-20/54-18-114
E-mail: tompel@leancenter.hu
Felnőttképzési akkreditációs lajstromszám: AL-1788
Cg.: 19-09-509156
NMHNySz: E-000202/2014

A személyes adatokat kizárólag meghatározott jogi körülmények között, kizárólag az Ön beleegyezése alapján
osztunk meg Megbízóinkkal.

Biztonság
A LeanCenter kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok biztonságára. A személyes adatokat többszintű
biztonsági eljárásokkal illetve intézkedésekkel védjük azok elvesztésének, nem megfelelő célra történő
felhasználásának, megváltoztatásának, jogtalan megtekintésének, megsemmisítésének illetve nyilvánosságra
hozatalának megelőzése érdekében.

Adatkezelői nyilvántartási szám: NAIH-56429/2012

Kapcsolat:
Telefon: +36-20/541-81-14
E-mail: info@leancenter.hu
Skype: leancenter
Kirendeltség: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15. (Veming Irodaház) I/16.
GPS pozíció: 47° 5'21.3"N, 17°54'55.6"E

