Sorszám

Adatkezelés célonként
feltüntetve

Adatkezelő neve

Adatvédelmi
tisztviselő neve

Adatvédelmi tisztviselő
elérhőetsége

Cél

Jogalap

Személyes adatok
Érintettek kategóriái
kategóriái

Lehetséges
címzettek

Adatfeldolgozó
neve

Tervezett adattárolás
ideje

3. Országba továbbítás
címzettje

Automatikus
döntéshozatal,
profilalkotás,
különleges adat

Természetes
személyek, egyéni
vállalkozók
(kiszolgáltatott
személy nincs)

név, cím

Székesfehérvár
Városgondnoksága SAP Hungary Kft.
Kft., érintett

8 év.

Nincs

Nincs

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Természetes
személyhez
info@adatorom.hu kapcsolódó számla
kiállítása.

Szerződések
Fehérvár Médiacentrum
kapcsolattartói (beszállítók,
Kft.
viszonteladók)

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Beszállítói,
GDPR 6.cikk (1) b),
info@adatorom.hu viszonteladói
szerződések teljesítése.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy nincs)

Név, elektronikus
elérhetőség,
telefonszám

Székesfehérvár
Városgondnoksága Nincs
Kft.

Szerződés szerint, egyéb
esetben szerződés
Nincs
megszűnését követő 5
évig

Nincs

Ügyféladatok (hirdetők)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Egyéni vállalkozó
vevők, dolgozók
info@adatorom.hu bútorhulladék
értékesítése

GDPR 6.cikk (1) b),

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy nincs)

Név, lakcím,
Székesfehérvár
személyi igazolvány
Városgondnoksága Nincs
száma, telefon,
Kft.
aláírás

Szerződés szerint, egyéb
esetben szerződés
Nincs
megszűnését követő 5
évig.

Nincs

Rendezvények (szervező,
fellépő személyek)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Szervező, fellépő
személyekkel való
info@adatorom.hu kapcsolattartás,
számlázás.

GDPR 6.cikk (1) b),

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy nincs)

Név, elektronikus
elérhetőség,
telefonszám

Székesfehérvár
Városgondnoksága Nincs
Kft.

Szerződés szerint, egyéb
esetben szerződés
Nincs
megszűnését követő 5
évig.

Nincs

GDPR 6.cikk (1) f),

Név, elektronikus
elérhetőség,
telefonszám

Székesfehérvár
Városgondnoksága Nincs
Kft.

A rendezvény zárásától
5 évig.

Nincs

8

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló,
gyermek)

GDPR 6.cikk (1) f),

Név, elektronikus
elérhetőség,
telefonszám

Nyilvánosságra
hozatal
felmerülhet
(honlap, újság)

9

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló,
gyermek)

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
XIV. fejezet

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, természetes
személyazonosító
adatok.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállaló
info@adatorom.hu kárigényének
elbírálása, megtérítése.

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
XIII. fejezet

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, természetes
személyazonosító
adatok,
hozzátartozó
természetes
személyazonosító
adatai.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkabérek, egyéb
info@adatorom.hu járandóságok
kifizetése.

GDPR 6.cikk (1) c),
2000. évi C. törvény,
1995. évi CXVII.
törvény

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, természetes
személyazonosítók,
Nincs
adószám,
béradatok, adózási
adatok

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkabérek, egyéb
járandóságok
info@adatorom.hu kifizetésének nyomon
követése.

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
155. § (3) bekezdés.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, természetes
személyazonosítók,
Nincs
adószám,
béradatok, adózási
adatok

Számlázás

1

GDPR 6.cikk (1) c),
2000. évi C. törvény
169. § (1) bekezdés

3

4

7
Rendezvények (meghívott
vendégek, résztvevők)

Rendezvények képfelvétel

Kártérítési eljárások
(munkáltatónak okozott
kár)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Elismerés átadása,

info@adatorom.hu csapatépítés.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Elismerés átadása,
info@adatorom.hu csapatépítés.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkáltatónak
info@adatorom.hu okozott kárigény
elbírálása, megtérítése.

10
Kártérítési eljárások
(munkavállalónak okozott
kár)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

11

Bérszámfejtés

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

12

Bérjegyzék

13

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs (amennyiben
megbízott cég
szerkeszti a képet,
tölti fel a honlapot,
akkor van)

A nyilvánosságra
Nincs (bár
hozataltól számított 5
nyilvánosságra hozatal
évig, (kivéve, ha
történhet)
személyi anyagba kerül)

Nincs

biztosító

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

biztosító

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Különleges adatok
kezelése GDPR 9. cikk
(2) bekezdés b), e), h)
pontja alapján
lehetséges.

SAP Hungary Kft.

2017. évi CL. törvény
202. § (1) bekezdés
alapján 5 év.

Nincs

Nincs

SAP Hungary Kft.

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

Pályázatokhoz kapcsolódó
adatkezelés

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Támogatás szerzése
info@adatorom.hu munkakörülmények
javítása érdekében

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

A társaság
magánszemélyekkel,
egyéni vállalkozókkal
info@adatorom.hu szembeni
követelésének
érvényesítése

GDPR 6.cikk (1) b),

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, természetes
személyazonosítók,
Pályázat elbíráló
adószám,
társaság
béradatok, adózási
adatok

GDPR 6.cikk (1) b),

Természetes
személy, egyéni
vállalkozó

17

Követelés kezelés
(kintlévőségek)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

18

Követelés kezelés
(munkavállalókat terhelő
tartozások alapján)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

A végrehajtható
info@adatorom.hu döntések (letiltás)
biztosítása.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállalók
info@adatorom.hu képzése,
továbbképzése.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállalók
jelenlétének nyomon
info@adatorom.hu követése, kifizetés
biztosítása

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
1994. évi LIII. törvény (kiszolgáltatott
24. § - 25. §, 28. §
személy:
munkavállaló)

Nincs

Nincs

Nincs

Székesfehérvár
Név, természetes
Városgondnoksága
személyazonosítók,
Kft., ügyvédi iroda, SAP Hungary Kft.
adószám, tartozás
közjegyzői iroda,
összege
végrehajtó iroda

A követelés behajtásáig,
vagy a végrehajtáshoz
Nincs
való jog elévüléséig.

Nincs

Név, természetes
személyazonosítók,
Végrehajtó iroda
adószám, tartozás
összege

SAP Hungary Kft.

A követelés behajtásáig,
vagy a végrehajtáshoz
való jog elévüléséig (a
végrehajtási eljárás
Nincs
megszűnséről
rendelkező iratot
célszerű 5 évig
megőrizni).

Nincs

Nincs

Személyi anyag
részeként, 1995. évi
LXVI. törvény 33. § (1)
bekezdés alapján 50 év

Nincs

Nincs

19

Tanulmányi szerződések

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

GDPR 6.cikk (1) b),
2012. évi I. törvény
229. § (1) bekezdés.

20

Jelenlét nyilvántartása

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

21
Fehérvár Médiacentrum
Szabadságok nyilvántartása
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

22
Betegszabadság, születési
szabadság, fizetés nélküli
szabadság nyilvántartása

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

23

Fel nem vett személyek
önéletrajzai

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállalók
szabadságának
info@adatorom.hu kiadása, a munka
megfelelő
megszervezése,
kifizetés biztosítása
Munkavállalók
gyógyulásának
biztosítása, többi
info@adatorom.hu munkavállaló
egészségének
megőrzése, kifizetés
biztosítása.

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Személyügyi nyilvántartás

26

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Név, aláírás,
Székesfehérvár
beérkezés, távozás, Városgondnoksága SAP Hungary Kft.
távollét
Kft.

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
2012. évi I. törvény
(kiszolgáltatott
134. § (1) bekezdés c)
személy:
pontja
munkavállaló)

Név, aláírás,
távollét jogcíme,
Székesfehérvár
szabadság számítás Városgondnoksága SAP Hungary Kft.
alapjául szolgáló
Kft.
idő.

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
2012. évi I. törvény
(kiszolgáltatott
134. § (1) bekezdés c)
személy:
pontja
munkavállaló)

Név, aláírás,
távollét jogcíme,
Székesfehérvár
szabadság számítás Városgondnoksága SAP Hungary Kft.
alapjául szolgáló
Kft.
idő.

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Különleges adat lehet.

Természetes
személyazonosító
adatok,
elérhetőségi
adatok, korábbi
munkahelyek,
betöltött
beosztások.

Nincs

3 hónap Mt. 45. § (5)
bekezdés, kivéve, ha az
önéletrajzban hozzájárul Nincs
legfeljebb 1 évig történő
kezeléshez.

Különleges adatok
kezelése GDPR 9. cikk
(2) bekezdés b), e), h)
pontja alapján
lehetséges.

Nincs

3 hónap Mt. 45. § (5)
bekezdés, kivéve, ha az
önéletrajzban hozzájárul Nincs
legfeljebb 1 évig történő
kezeléshez.

Különleges adatok
kezelése GDPR 9. cikk
(2) bekezdés b), e), h)
pontja alapján
lehetséges.

1995. évi LXVI. törvény
33. § (1) bekezdés
alapján 50 év.

Különleges adatok
kezelése GDPR 9. cikk
(2) bekezdés b), e), h)
pontja alapján
lehetséges.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállalás
céljából jelentkező)

GDPR 6.cikk (1) a),

Leendő munkavállaló
info@adatorom.hu kiválasztása,
jelentkezők szűrése.

Természetes
személyek
GDPR 6.cikk (1) a),
(kiszolgáltatott
2012. évi I. törvény 10.
személy:
§ (1) bekezdés.
munkavállalás
céljából jelentkező)

25

Munkavégzés jogi
info@adatorom.hu szabályainak
biztosítása.

Természetes
személyazonosítói,
Képző intézmény,
korábbi képzettség,
elérhetőség.

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
2012. évi I. törvény
(kiszolgáltatott
134. § (1) bekezdés a)
személy:
pontja.
munkavállaló)

Leendő munkavállaló
info@adatorom.hu kiválasztása,
jelentkezők szűrése.

24
Állásinterjún készített
jegyzet

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Pályázat elbírálást
követő 5 év (illetve
pályázati kiírás szerint)

Természetes
személyek
GDPR 6.cikk (1) c),
(kiszolgáltatott
2012. évi I. törvény 10.
személy:
§ (2) bekezdés.
munkavállalás
céljából jelentkező)

Nincs

Név, felvétel
kapcsán lényeges
jellemzők
tisztázása.

Nincs

Név, természetes
személyazonosító
adatok,
elérhetőségi
adatok, adószám,
TAJ szám,
gyermekek
természetes
személyazonosító
adatai.

Székesfehérvár
Városgondnoksága SAP Hungary Kft.
Kft.

Nincs

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkaerő biztosítása,
megfelelő
info@adatorom.hu munkavállaló
kiválasztása, gyakorlati
képzés elősegítése.

GDPR 6.cikk (1) b),
amennyiben kötelező
gyakorlat, úgy GDPR 6.
cikk (1) c) pontja
alapján a 2011. évi
CLXXXVII. törvény

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

28

Munkaerő biztosítása,
rehabilitálható
info@adatorom.hu munkavállalók
foglalkoztatásában
való közreműködés.

GDPR 6.cikk (1) f),
2011. évi CXCI.
törvény 137. § (1)
bekezdés.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

29

A
társadalombiztosítási
ellátások szabályszerű
info@adatorom.hu levonásának,
kifizetésének
biztosítása.

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
1997. évi LXXX.
(kiszolgáltatott
törvény 2. § (5), 50. §,
személy:
52. §
munkavállaló)

Táppénz kifizetéséhez
Fehérvár Médiacentrum
kapcsolódóan kezelt adatok Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállaló részére
a baleset, betegség
info@adatorom.hu idejére járó kifizetés
teljesítése.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

CSED, GYED kifizetés

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavállaló részére
info@adatorom.hu a gyermek után járó
kifizetés teljesítése.

Baleseti ellátás
(munkahelyi baleset)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

GDPR 6.cikk (1) c),
Munkahelyi
1993 évi XCIII. törvény
info@adatorom.hu balesethez kapcsolódó 7. §, 49. §, 1997. évi
kifizetés teljesítésse
LXXXIII. törvény VI.
fejezet

Gyakorlatot teljesítő
személyek

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

27
Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Tb járulék levonáshoz
Fehérvár Médiacentrum
kapcsolódóan kezelt adatok Kft.

GDPR 6.cikk (1) c),
1997. évi LXXXIII.
törvény 43. §

30

31

Természetes
személyek
56. § (7) bekezdés: Székesfehérvár
(kiszolgáltatott
Név, oktatási
Városgondnoksága Nincs
személy: gyakorlatot azonosító szám
Kft.
teljesítő személy)

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Különleges adatok
kezelése GDPR 9. cikk
(2) bekezdés b), e), h)
pontja alapján
lehetséges.

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
1997. évi LXXXIII.
(kiszolgáltatott
törvény 40. § - 42./F § személy:
munkavállaló)

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

32

Munkahelyi notebook

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavégzés

info@adatorom.hu biztosítása

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
197. § (2) bekezdés

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

megváltozott
munkaképesség
ténye

Hatóságok

Név, természetes
személyazonosító
adatok.

1997. évi LXXX.
törvény 42. § (3)
SAP Hungary Kft.
alapján kivételesen

1997. évi LXXXIII.
törvény 70. § (2)
bekezdés alapján 5 év.

Nincs

Különleges adat lehet.

1997. évi LXXX.
törvény 42. § (3)
SAP Hungary Kft.
alapján kivételesen

1997. évi LXXXIII.
törvény 70. § (2)
bekezdés alapján 5 év.

Nincs

Különleges adat lehet.

1997. évi LXXX.
törvény 42. § (3)
SAP Hungary Kft.
alapján kivételesen

1997. évi LXXXIII.
törvény 70. § (2)
bekezdés alapján 5 év.

Nincs

Különleges adat lehet.

1997. évi LXXX.
törvény 42. § (3)
Hatóság, biztosító
alapján kivételesen

1995. évi LXVI. törvény
33. § (1) bekezdés
alapján 50 év.

Nincs

Különleges adat lehet.

Munkavállaló
személyes
dokumentumai,
esetlegesen más
személyek adatai.

A winchestert meg
kell semmisíteni
értékesítés esetén.
Átadás javítás
Nincs
céljára,
adatvédelmi
feltételek
meghatározásával.

Adatkezelési elvekre
figyelemmel,
adatkezeléshez
kapcsolódóan
Nincs
meghatározva.
Legkésőbb az adattároló
garanciális idejéig.

Nincs

Munkavállalóval
kapcsolatban álló
személyek neve,
telefonszáma,
email elérhetőség.

A adattárolót meg
kell semmisíteni
értékesítés esetén.
Átadás javítás
Nincs
céljára,
adatvédelmi
feltételek
meghatározásával.

Adatkezelési elvekre
figyelemmel,
adatkezeléshez
kapcsolódóan
Nincs
meghatározva.
Legkésőbb az adattároló
garanciális idejéig.

Nincs

Munkavállalóval
kapcsolatban álló
személyek neve,
telefonszáma,
email elérhetőség.

A adattárolót meg
kell semmisíteni
értékesítés esetén.
Átadás javítás
Nincs
céljára,
adatvédelmi
feltételek
meghatározásával.

Adatkezelési elvekre
figyelemmel,
adatkezeléshez
kapcsolódóan
Nincs
meghatározva.
Legkésőbb az adattároló
garanciális idejéig.

Nincs

Név, természetes
személyazonosító
adatok,
hozzátartozó
természetes
személyazonosító
adatai.
Név, természetes
személyazonosító
adatok,
hozzátartozó
természetes
személyazonosító
adatai.
Név, természetes
személyazonosító
adatok,
hozzátartozó
természetes
személyazonosító
adatai, baleset
adatai.
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Munkahelyi pendrive

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavégzés

info@adatorom.hu biztosítása

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
197. § (2) bekezdés

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)
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Munkahelyi telefon

35

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavégzés

info@adatorom.hu biztosítása

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
197. § (2) bekezdés,
1995. évi CXVII.
törvény 70. § (5)
bekezdés

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

SAP Hungary Kft.

Cégautó (amennyiben
adatot tárol)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavégzés

info@adatorom.hu biztosítása

GDPR 6.cikk (1) c),
2012. évi I. törvény
197. § (2) bekezdés

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Munkavállalóval
kapcsolatban álló
személyek neve,
telefonszáma,
email elérhetőség.

A adattárolót meg
kell semmisíteni
értékesítés esetén.
Átadás javítás
Nincs
céljára,
adatvédelmi
feltételek
meghatározásával.

Képfelvétel,
videofelvétel

Merketinggel
nincs
foglalkozó
gazdasági társaság.

Az érintett törlési
kérelméig, egyéb
esetben 3 évig.

Nincs

Nincs
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Adatkezelési elvekre
figyelemmel,
adatkezeléshez
kapcsolódóan
Nincs
meghatározva.
Legkésőbb az adattároló
garanciális idejéig.

Nincs

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

info@adatorom.hu vonatkozó reklám,

GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló,
gyermek)

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

2005. évi CXXXIII.
Törvény 31. § (1)
GDPR 6.cikk (1)
info@adatorom.hu bekezdése szerint
bekezdés f) pontja
parkolóban lévő
gépjárművek védelme

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Képmás, érintett
által végzett
cselekvés,
viselkedés.

Székesfehérvár
Városgondnoksága nincs
Kft.

Legfeljebb 3 mnaponta
felülírással.

Nincs

Nincs

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

2005. évi CXXXIII.
Törvény 31. § (1)
GDPR 6.cikk (1)
info@adatorom.hu bekezdése szerint
bekezdés f) pontja
parkolóban lévő
gépjárművek védelme

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Képmás, érintett
által végzett
cselekvés,
viselkedés.

Székesfehérvár
Városgondnoksága nincs
Kft.

Legfeljebb 3 mnaponta
felülírással.

Nincs

Nincs

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

2005. évi CXXXIII.
Törvény 31. § (1)
bekezdése szerinti
GDPR 6.cikk (1)
info@adatorom.hu üveget szállító, rakodó bekezdés f) pontja
munkavállalók
védelme, raktározott
áru védelme.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Képmás, érintett
által végzett
cselekvés,
viselkedés.

Székesfehérvár
Városgondnoksága nincs
Kft.

Legfeljebb 3 mnaponta
felülírással.

Nincs

Nincs

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

2005. évi CXXXIII.
Törvény 31. § (1)
info@adatorom.hu bekezdése szerint
irodaépület
biztonsága, élőerős
védelem pótlása

GDPR 6.cikk (1)
bekezdés f) pontja

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Képmás, érintett
által végzett
cselekvés,
viselkedés.

Székesfehérvár
Városgondnoksága nincs
Kft.

Archívumban időkorlát
nélkül

Nyilvánosságra hozatal
történik

Nincs

Cookie adatok

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Honlap látogatóinak
info@adatorom.hu nyomon követése,
megfigyelése

IP cím,
GDPR 6. cikk (1)
honlaplátogatás,
bekezdés a) pontja 30 érdeklődés
preambulum bekezdés (kiszolgáltatott
személy: gyermek)

cookie adatok

Online
nincs
marketinggel
foglalkozó társaság.

Felhasználási cél
megszűnését követően
az érintett kérelmére
törlendő.

Nincs

Profilozásra
felhasználható

GPS nyomonkövetés

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Közlekedés nyomon
info@adatorom.hu követése, logisztika.

Dr. Kozma Egeresi Gabriella

Munkavégzés
jogszabályban írt
info@adatorom.hu feltételeinek
teljesítése, közlekedés
nyomon követése.

Marketing anyag
(brossúra, propaganda
video, munkatársak
képével)

kamera (iroda)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Munkáltatóra
marketing

39

kamera (TV studio)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

40

kamera (Rádió studió)

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

41
Közszolgálati
médiaszolgáltató
tevékenység

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

43

44

45

Menetlevél, fuvarlevél

46

Fehérvár Médiacentrum
Kft.

Természetes
személyek
(kiszolgáltatott
személy:
munkavállaló)

Név, utazáshoz
Nincs
kapcsolódó adatok

Természetes
GDPR 6.cikk (1) c),
személyek
1988. évi I. törvény (kiszolgáltatott
21/A. § (4) bekezdés személy:
munkavállaló)

Név, születési hely,
Nincs
idő, lakcím

GDPR 6.cikk (1) f),
2011. évi CXCI.
törvény 137. § (1)
bekezdés.

SAP Hungary Kft.

Mt. 286. § (1) bekezdés
alapján 3 év, (ha adózási
Nincs
jogszabály nem ír elő
többet).

Nincs

SAP Hungary Kft.

5 év

Nincs

Transolg, webeye

Továbbítás garanciái

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

(Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként) továbbítás
nem történik

(Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként) továbbítás
nem történik

Nem releváns

Nem releváns

Adatbiztonsági
intézkedések

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.

Tárolás helye

Elfogadás /tudomásul
vétel bizonyítása

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren nem kell, általános
(melyik meghajtó), papír tájékoztató a
alapon (melyik irodában) honlapon/szerződésben
történik.

Elektronikusan: szerveren
Szerződésben
(melyik meghajtó), papír
rendezendő.
alapon (melyik irodában)

Elektronikusan: szerveren
Szerződésben
(melyik meghajtó), papír
rendezendő.
alapon (melyik irodában)

Elektronikusan: szerveren
Szerződésben
(melyik meghajtó), papír
rendezendő.
alapon (melyik irodában)

Elektronikusan: szerveren Önkéntes részvételt
(melyik meghajtó), papír biztosítani kell,
alapon (melyik irodában) tájékoztatás szükséges.

Önkéntes részvételt
Elektronikusan: szerveren biztosítani kell,
(melyik meghajtó), papír tájékoztatás és
alapon (melyik irodában) hozzájáruló nyilatkozat
szükséges.

Nem releváns

Nyilvánosságra
hozatalnál nem
releváns.

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (melyik irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (melyik irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren
nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó), papír
tájékoztatás szükséges
alapon (melyik irodában)
(felvételkor).

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren
nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó), papír
tájékoztatás szükséges
alapon (melyik irodában)
(felvételkor).

Pályázati előírás szerint
(cégkapu)

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Közös adatkezelői szerződés
szerint.

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: hálózati
vírusvédelem,
meghajtón (hol?), papír
biztonsági másolat,
alapon (melyik irodában?)
naplózhatóság,
szerver van.

Papír alapon, zárt
szekrényben (melyik
irodában),
elektronikusan (milyen
programban, milyen
formátumban?)

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
A levonással foglalkozó
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
dolgozó, könyvelő és vezetője
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
láthatja az iratot.
alapon (melyik irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Közös adatkezelői szerződés
szerint.

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó), papír tájékoztatás szükséges
alapon (melyik irodában) (szerződéskötést
megelőzően).

Elektronikusan: portán
excel táblázat

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Program, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, egyébként továbbítás
nem történik

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó),
biztonsági másolat,
intraneten műszaknapló
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Amennyiben az önéletrajzban
hozzájárul, a cégcsoporton
belüli továbbítás lehetséges,
közös adatkezelői szerződés
alapján.

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (melyik irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
kell, általános
tájékoztató a honlapon,
álláshirdetében történik.

Amennyiben az önéletrajzban
hozzájárul, a cégcsoporton
belüli továbbítás lehetséges, Papír alapon elzárva.
közös adatkezelői szerződés
alapján.

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint. OEP könyvet a
mukavállalónak kell átadni
jogviszony megszűnése esetén.

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren
nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó),
tájékoztatás szükséges
intraneten műszaknapló
(felvételkor).

Hozzájáruló nyilatkozat
kell, általános
Papír alapon (az irodában)
tájékoztató a honlapon,
álláshirdetében történik.

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Szerződésben
rendezendő.

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(gyakorlat megkezdését
megelőzően).

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (melyik irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(gyakorlat megkezdését
megelőzően).

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Adatfeldolgozónak szerződés
szerint, hatóságnak hivatalos
úton.

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor).

Javításra küldött eszköznél
fontos az adatkezelési
szabályok rögzítése.
Jogviszony megszüntetését
megelőzően a mukavállaló
törölje a magán jellegű
személyes adatokat.

A nem
munkaviszonyból
származó adatba nem
tekinthet be.
Munkahelyen, illetve
Selejtezés előtt
hazavihető.
adattároló
megsemmisítése/
adattörlése.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor, legkésőbb
átadást megelőzően).

Javításra küldött eszköznél
fontos az adatkezelési
szabályok rögzítése.
Jogviszony megszüntetését
megelőzően a mukavállaló
törölje a magán jellegű
személyes adatokat.

A nem
munkaviszonyból
származó adatba nem
tekinthet be.
Munkahelyen, illetve
Selejtezés előtt
hazavihető.
adattároló
megsemmisítése/
adattörlése.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor, legkésőbb
átadást megelőzően).

Javításra küldött eszköznél
fontos az adatkezelési
szabályok rögzítése.
Jogviszony megszüntetését
megelőzően a mukavállaló
törölje a magán jellegű
személyes adatokat.

A nem
munkaviszonyból
származó adatba nem
tekinthet be.
Munkahelyen, …
Selejtezés előtt
irodában, hazavihető.
adattároló
megsemmisítése/
adattörlése.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor, legkésőbb
átadást megelőzően).

Javításra küldött eszköznél
fontos az adatkezelési
szabályok rögzítése.
Jogviszony megszüntetését
megelőzően a mukavállaló
törölje a magán jellegű
személyes adatokat.

A nem
munkaviszonyból
származó adatba nem
tekinthet be.
Munkahelyen, illetve
Selejtezés előtt
hazavihető.
adattároló
megsemmisítése/
adattörlése.

Nem releváns, mert közzététel Nem releváns, mert
történik.
közzététel történik.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, dolgozói
tájékoztatás szükséges
(felvételkor, legkésőbb
átadást megelőzően).

Önkéntes részvételt
Elektronikusan: szerveren biztosítani kell,
(melyik meghajtó), papír tájékoztatás és
alapon (az irodában)
hozzájáruló nyilatkozat
szükséges

Anonimizálással,
meghatározott szervek
részére, illetve az érintett
kérelmére.

Külön meghajtóra
ment, csak
meghatározott
Székesfehérvár
személy nézheti
Városgondnoksága Kft.
vissza, meghatározott
személy figyelheti a
képernyőt.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, általános
tájékoztató a honlapon,
külön tájékoztató táblán
történik.

Anonimizálással,
meghatározott szervek
részére, illetve az érintett
kérelmére.

Külön meghajtóra
ment, csak
meghatározott
Székesfehérvár
személy nézheti
Városgondnoksága Kft.
vissza, meghatározott
személy figyelheti a
képernyőt.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, általános
tájékoztató a honlapon,
külön tájékoztató táblán
történik.

Anonimizálással,
meghatározott szervek
részére, illetve az érintett
kérelmére.

Külön meghajtóra
ment, csak
meghatározott
Székesfehérvár
személy nézheti
Városgondnoksága Kft.
vissza, meghatározott
személy figyelheti a
képernyőt.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, általános
tájékoztató a honlapon,
külön tájékoztató táblán
történik.

Nincs

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
Elektronikusan: szerveren
vírusvédelem,
(melyik meghajtó), papír
biztonsági másolat,
alapon (az irodában)
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, általános
tájékoztató a honlapon,
külön tájékoztató táblán
történik.

Nincs

Nem releváns, tárolás Elektronikusan:
nem történik.
böngészőben

Hozzájáruló nyilatkozat
nem kell, általános
tájékoztató a honlapon
történik.

Nem releváns

Nem releváns

Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.
Program, Papír alapon
elzárva, Tűzfal,
vírusvédelem,
biztonsági másolat,
naplózhatóság,
szerver van.

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren
nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó), papír
tájékoztatás szükséges
alapon (az irodában)
(felvételkor).

Hozzájáruló nyilatkozat
Elektronikusan: szerveren
nem kell, dolgozói
(melyik meghajtó), papír
tájékoztatás szükséges
alapon (az irodában)
(felvételkor).

