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36. sz. melléklet

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás
„HERPÁLY - TEAM” Kft.
A „HERPÁLY - TEAM” Kft. mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELET 30.
cikk (1) szerint az alábbi belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást vezeti, mely az alábbi információkat
tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és
elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli
címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó
információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

3. § Az adatkezelő adatai:
Az adatkezelő neve:

„HERPÁLY - TEAM” Kft.

Képviselője:

Zámbori Péter

Címe:

4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35.

4. § Az önálló adatkezelések
Adatkezelés megnevezése: távhőszolgáltatással összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Az érintettek köre:

NAIH-78049
távhőszolgáltatás ellátása és a távhődíj kiszámlázása a
szolgáltatási területen
GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) f) pontja jogos érdek
a *-gal jelölt adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) a)
bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) b) szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) f) pontja jogos érdek
a *-gal jelölt adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) a)
bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás
az ellátási területen távhőszolgáltatást igénybe vevő
ügyfelek
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Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

kezelt adatok köre: a számlázásra és a díjfizetésre
vonatkozó adatok: név, lakcím, születési idő és hely,
anyja neve, egyéb szervezetek vonatkozásában a
cégnév, cégjegyszékszám, adószám, székhely,
képviselő neve mindkét esetben a felhasználási hely,
mérőóra száma, állása díjfizetés módja, csoportos
beszedési fizetési mód választása esetén
bankszámlaszám, telefonszám*, e-mail cím*
az ellátási területen távhőszolgáltatást igénybe vevő
ügyfelek
2000.évi C. tv. 169 §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve jogvita estén az igény
érvényesíthetőség időpontjáig
elektronikusan, papíralapon

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: piacüzemeltetéssel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

NAIH-78050
a piacok árusítási helyeinek bérbeadása a
bérlők/árusítók részére, a megjelent árusok Korm.
rendelet szerinti nyilvántartása
- a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 7. §.

Az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
- a *-gal jelölt adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) a)
bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás
- a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 7. §.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

- GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
- a *-gal jelölt adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) a)
bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

piacon kereskedelmi tevékenységet végzők, bérlők

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: a kereskedelmi tevékenységet
végzők, bérlők nevét, címét, illetve székhelyét,
telefonszámát, elektronikus levelezési címét,
amennyiben azzal rendelkezik, cégjegyzékszámát,
egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát,
őstermelői igazolványának számát, kistermelői
regisztrációs számát.

Az adatok forrása:

piacon kereskedelmi tevékenységet végzők, bérlők

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169 §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve jogvita estén az igény
érvényesíthetőség időpontjáig

95| oldal
Herpály-Team Kft.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Verziószám: 22.1

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon, elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz
melléklete tartalmazza
Adatkezelés megnevezése: ingatlankezeléssel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

NAIH-78045
önkormányzati bér-, és szolgálati ingatlanok
fenntartása, működtetése, valamint az önkormányzati
bérlakásokra jogosult személyekkel bérleti szerződés
megkötése
- GDPR 6.cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
jogalap az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, melyben az érintett az egyik fél
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

- GDPR 6.cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
jogalap az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, melyben az érintett az egyik fél
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

önkormányzati bérlakás bérlői

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: az ügyfél neve, anyja neve,
születési helye, ideje, lakcíme, levelezési címe, ,
bankszámlaszáma csoportos beszedési fizetési mód
esetén, együtt költöző vagy bérlőtárs személyi adatai,
*telefonszáma, * email cím

Az adatok forrása:

önkormányzati bérlakás bérlői

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169 §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve jogvita estén az igény
érvényesíthetőség időpontjáig

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza
Adatkezelés megnevezése: állati eredetű hulladék elszállítása
az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
álló személyek személyes adatára vonatkozik
Az adatkezelés célja:

a Berettyóújfalu területén keletkezett és bejelentett
állati eredetű hulladék elszállítása
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Az adatkezelés jogalapja:

- a GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

- a GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

Az érintettekre vonatkozó adatok:

az állati eredetű hulladék
személyek
kezelt adatok köre:
-

elszállítását

igénylő

elszállítását

igénylő

név
lakcím
* telefonszám

Az adatok forrása:

az állati eredetű
személyek

hulladék

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169. §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve a jogvita esetén az
igény érvényesíthetőség időpontjáig

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon, elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelés célja:

NAIH-78267
panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása
-

a GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség
teljesítése,

-

a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban
meghatározott jogalappal

-

A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok
esetében: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti
érintetti hozzájárulás

-

a GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség
teljesítése,

-

a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban
meghatározott jogalappal

-

A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok
esetében: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti
érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
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Az érintettek köre:

panasszal élő ügyfelek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme,
levelezési címe, a panasz előterjesztésének helye,
ideje, módja, telefonon felvett adatok esetén egyedi
azonosító szám, az ügyfél panaszának részletes leírása,
az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke, a jegyzőkönyvet
felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli
panasz esetén az ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv
felvételének helye, ideje, az ügyféllel való
kapcsolattartási *e-mail cím, *telefonszám

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát öt évig megőrzi [Fgytv.
17/A. § (7) és 17/B. § (3)]

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: hátralékkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-78051

Az adatkezelés jogalapja:

hátralékkal rendelkező vevők, fogyasztók adatainak
kezelése hátralékkezelés céljából
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos
társasági érdek érvényesítése

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos
társasági érdek érvényesítése

Az érintettek köre:

hátralékkal rendelkező vevők és fogyasztók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: név; leánykori név; anyja neve;
születési hely; születési idő; állandó lakhely; levelezési
cím, hátralék jogcíme és összege

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal
kapcsolatos polgári jogi igények elévülése

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapú és elektronikus

Az adatkezelés célja:

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz
melléklete tartalmazza
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Adatkezelés megnevezése: munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-78047

Az adatkezelés célja:

A megüresedett / megüresedő munkakör betöltése,
jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztott
személlyel munkaszerződés megkötése.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

megüresedő álláshelyre jelentkező személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

a természetes személy neve, születési helye, ideje,
anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre
vonatkozó bizonyítvány-másolatok, telefonszám, email cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat.
Munkáltató nem kér fényképpel ellátott önéletrajzot.
Amennyiben a pályázó ennek ellenére fényképpel
ellátott önéletrajzot küld meg, abban az esetben a
Munkáltató akként tekinti, hogy annak kezeléséhez
kifejezett hozzájárulását adta. Erre a körülményre a
Munkáltató már az álláshirdetésben felhívja a pályázó
figyelmét.

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

önéletrajz adatbázisba kerülését követő 1 év.

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

NAIH-78048
munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek
tanúsítása

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
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Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

munkavállalók
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kezelt adatok köre:

-

neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magán-nyugdíjpénztári

o
o
o

Az érintettekre vonatkozó adatok:

-

bank neve és kódja,

személyi igazolvány száma
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
nyilatkozat tartozásról,
nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
folyószámla száma,
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
*telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,
munkaköre,
orvosi alkalmasság ténye,
a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat
elvégzésének ténye,
a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent munkaképességét megalapozó
szakértői határozat,
főálláson kívüli munkavégzés esetén
jogviszony jellege,
munkáltató neve és székhelye,
a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő,
elvégzendő tevékenység,

előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások:

o
o
o
-

belépés ideje (év, hó, nap),

adóazonosító jele,

o
o
o
o
-

tagság ténye,

igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról
munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről
SZJA adatlap

az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan

o

a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű
egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata

o
o

fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,
vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata,

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. §,
21/A. §, 21/B. § alapján a fenti adatkör kiegészül az alábbiakkal:

o

szakértői bizottság szakvéleménye /ORSZI - Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet/,

o

határozat a megváltozott munkaképességről.
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Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

az érintett
1997.évi LXXXI tv. 99/A & (1) A Tbj. 44. § (1) bekezdése
szerinti nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított
biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a
nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő
keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a
biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

NAIH-78048
munkaviszonnyal
biztosítása

összefüggő

kedvezmények

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítése
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) c) jog kötelezettség teljesítése
- A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

munkavállalók hozzátartozói (gyermek, férj/feleség)

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: munkavállaló közvetlen
hozzátartozójának neve, születési neve, születési helye
és ideje, állampolgársága, anyja születési neve,
lakóhelyének címe, adóazonosító jele, TAJ száma, *
telefonszáma

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

1997.évi LXXXI tv. 99/A & (1) A Tbj. 44. § (1)
bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a
biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával
összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás
megállapítása
során
figyelembevételre
kerülő
keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi
iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
köteles megőrizni

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan
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Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: munkavállalók technikai ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-78046

Az adatkezelés célja:

a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a
munkavállalók ellenőrzése, így különösen a
munkavállalónak biztosított számítógép, e-mail cím és
internet-hozzáférés ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez
szükséges.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6.cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez
szükséges.

Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: az ellenőrzés során rögzített
adatok, így különösen magán e-mail címek, magán
telefonszámok, fényképek, saját számítógépes
dokumentumok, internetes böngészési előzmények,
cookie-k, a munkajogviszony ellátása során észlelt
jogsértés ténye, a jogsértés leírása

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

az ellenőrzéstől számított 1 év, de legkésőbb az
ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

A Társasággal munkaviszonyban álló személyek
személyes adatára vonatkozik
munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi
célból

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez
szükséges.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6.cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez
szükséges.
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Az érintettek köre:

munkavállalók

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: az ellenőrzés eredménye,
időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést
végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott
munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja
az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív
minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, akkor
ennek a ténye is

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által
megalapozott igények érvényesítésére nyitva álló
határidő

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: ösztöndíjas tanulókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

ösztöndíjas szakmai gyakorlat létesítése, teljesítése vagy
megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése
és kötelezettségek tanúsítása

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

Az érintettek köre:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

ösztöndíjas tanulók
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kezelt adatok köre:

-

neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magán-nyugdíjpénztári

o
o
o
Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

-

tagság ténye,
belépés ideje (év, hó, nap),
bank neve és kódja,

adóazonosító jele,
személyi igazolvány száma
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
folyószámla száma,
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
*telefonszáma,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
törvényes képviselő neve., lakcím, telefonszám

az érintett
1997.évi LXXXI tv. 99/A & (1) A Tbj. 44. § (1) bekezdése
szerinti nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított
biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a
nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő
keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a
biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza
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Adatkezelés megnevezése: szakmai tanulókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

szakmai gyakorlat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek
tanúsítása

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
A kezelt adatok körében *-gal jelölt adatok esetében: a GDPR 6.
cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

szakmai tanulók
kezelt adatok köre:

-

neve,
születési neve,
születési helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
magán-nyugdíjpénztári

o
o
o
Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatok forrása:

Az adatok kezelésének időtartama:

-

tagság ténye,
belépés ideje (év, hó, nap),
bank neve és kódja,

adóazonosító jele,
személyi igazolvány száma
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
folyószámla száma,
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
*telefonszáma,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
törvényes képviselő neve., lakcím, telefonszám

az érintett
Gyakorlat befejezésétől számított 1 év

106| oldal
Herpály-Team Kft.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Verziószám: 22.1

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

adatkezelés megnevezése: honlap adatkezelése
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-78052

Az adatkezelés célja:

a honlapot látogatók azonosítása, számukra az
elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

a honlap látogató személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a
felhasználó számítógépének beállításától függően - a
böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb
rögzített adatok (cookie-k )

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 1
évig

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: nyereményjáték-szervezés
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Az adatkezelés célja:

NAIH-124735
nyereményjáték szervezése, lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

a nyereményjátékon résztvevő személyek

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: név, cím
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Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169. §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: vagyonvédelemmel összefüggő adatkezelés – elektronikus megfigyelő rendszer
alkalmazása
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

NAIH-124736

Az adatkezelés célja:

kamerákkal történő megfigyelés munkavédelmi és
vagyonvédelmi célból

Az adatkezelés jogalapja:

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos
társasági érdek érvényesítése

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos
társasági érdek érvényesítése

Az érintettek köre:

Az érintettekre vonatkozó adatok:

a kamerával megfigyelt területen tartózkodó
személyek
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a
kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási
hely, tartózkodási idő)

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

adattárolás határideje:
a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől
számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre

Az adatkezelés technikai jellege:

elektronikus

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza
Adatkezelés megnevezése: lakosság számára biztosított udvari, karbantartási szolgáltatások ellátása

Az adatkezelés célja:

lakosság számára biztosított udvari, karbantartási
szolgáltatások ellátása
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Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
GDPR 6. cikk (1) a) érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
GDPR 6. cikk (1) a) érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

az udvari,
személyek

karbantartási

szolgáltatást

igénylő

kezelt adatok köre:
Az érintettekre vonatkozó adatok:

-

név
cím
*telefonszám

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169 §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve jogvita estén az igény
érvényesíthetőség időpontjáig

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon, elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza

Adatkezelés megnevezése: ingatlan előtti zöldterület gondozása
jogosultak ingatlan előtti zöldterület gondozása
Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
GDPR 6. cikk (1) a) érintetti hozzájárulás

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

-GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges
GDPR 6. cikk (1) a) érintetti hozzájárulás

Az érintettek köre:

szolgáltatást igénylő személyek
kezelt adatok köre:

Az érintettekre vonatkozó adatok:

-

név
cím
telefonszám
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Az adatok forrása:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Az adatok kezelésének időtartama:

2000.évi C. tv. 169. §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve a jogvita esetén az
igény érvényesíthetőség időpontjáig

Az adatkezelés technikai jellege:

papíralapon, elektronikusan

Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik
Adatkezelés megnevezése: adó- és számviteli kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az adatkezelés célja:

adó - és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:

GDPR 6. cikk (1) c) jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges

Az érintettek köre:

vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő
természetes személyek törvényben meghatározott
adatait

Az érintettekre vonatkozó adatok:

kezelt adatok köre: különösen: adószám, név, cím,
adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági
műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől
függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma,
őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatok forrása:

az érintett

Az adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés technikai jellege:

2000.évi C. tv. 169 §-ban meghatározott megőrzési
időn belül biztosítani kell, illetve jogvita estén az igény
érvényesíthetőség időpontjáig

papíralapon és elektronikusan

Adattovábbítást/ adatfeldolgozót a szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza
5. § Adatvédelmi tisztviselő
A „HERPÁLY - TEAM” Kft. adatvédelmi
tisztviselő

Buka László Pál

