
8. számú melléklet

AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

a) Munkaerő-felvétel nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

megfelelő munkavállaló kiválasztása
az érintett hozzájárulása

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

meghirdetett állásra pályázók az álláspályázatban szereplő, az 
alkalmasság megítéléséhez szükséges személyes adatok

A címzettek kategóriái: bérszámfejtő
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: beérkezéstől számított 90 nap
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

b)  Munkavállalók Mt. 11.§-a szerinti ellenőrzésének nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása, eszközhasználat 
ellenőrzése a munkáltató jogos érdeke (szabályzatban be kell 
mutatni!)

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

munkavállalók a beléptető rendszer által rögzített adatok, e-mail-, 
illetve internethasználat adattartalma, telefonhasználat, gépjármű-
helymeghatározás, elektronikus megfigyelőrendszer

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: lásd külön szabályzatban
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

c) Elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) üzemeltetésének nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

személy- és vagyonvédelem, üzleti titok védelme (nevesíteni!)
az adatkezelő jogos érdeke (szabályzatban nevesíteni!)

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

a kamera látószögében lévő munkavállalók, egyéb személyek
az érintettek képmása

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: lásd külön szabályzatban
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

d) Munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek 
teljesítése
a munkáltató jogos érdeke, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség 
teljesítése

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

munkavállalók
a munkaszerződésben feltüntetett adatok, munkáltató által bekért 
egyéb személyes adatok

A címzettek kategóriái: bérszámfejtő, könyvvizsgáló, jogi képviselő
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: munkaviszony megszűnése, illetve azt követően a munkajogi igény

elévülésének időtartama
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

e) Eseti adatkezelés nyilvántartása
Az adatkezelő neve: Miniváros Kft.
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Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

közösségépítés, lojalitás erősítése
az érintett hozzájárulása

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

munkavállalók, akik az adott eseményen részt vesznek
fénykép- és hangfelvétel

A címzettek kategóriái: ügyfelek, közösségi hálózatok
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: a hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban az intraneten 

történő elhelyezéstől számított …………… hónap
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

f) Adattovábbítások nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

bérszámfejtési feladatok ellátása, könyvelés, vállalatcsoporton 
belüli adattovábbítás, követeléskezelés
jogi kötelezettség teljesítése, kereskedelmi kötelezettségek 
teljesítése

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

az adatkezelővel munkaviszonyban, ügyfélkapcsolatban, 
szerződéses jogviszonyban állók
a bérszámfejtéshez, könyveléshez szükséges munkavállalói 
személyes adatok, a követelések behajtásához szükséges személyes
adatok, a vállalatcsoport-szintű tervezéshez szükséges személyes 
adatok

A címzettek kategóriái: bérszámfejtő, könyvvizsgáló, jogi képviselő, postai szolgáltató 
(futárszolgálat)

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: transzparencia, elszámoltathatóság és jogszerűség folyamatos 

igazolása szükséges
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

g) Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettség teljesítése
GDPR 33. cikk

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

az adatvédelmi incidens által érintettek
az adatvédelmi incidens által érintett személyes adatok

Az adatvédelmi incidens leírása: (helyszín, időpont, esemény leírása, incidens elhárítása érdekében 
tett intézkedések)

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: transzparencia, elszámoltathatóság és jogszerűség folyamatos 

igazolása szükséges
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

h) Ügyféladatbázis nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

DND Telecom Center Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás (marketing 
tevékenység)
szerződés teljesítése, jogos érdek (reklamáció)

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek
az ügyféllel kötött szerződésben megadott, szerződés teljesítéséhez
szükséges személyes adatok, marketing célú profil alkotás

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: ügyfélkapcsolat fennállása + polgári jogi igények érvényesítésének

_________________________________________________________________________________________



3. oldal
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT                                                                                          
_________________________________________________________________________________

határideje
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

i) Adatkezelés-megszüntetési kérelmek nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

érintetti jog érvényesítése, transzparencia, elszámoltathatóság 
biztosítása
jogi kötelezettség teljesítése

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

az adatkezelésük megszüntetését kérő természetes személyek
az érintett neve, azonosító adatai (be kell azonosítani!)

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: transzparencia és jogszerűség folyamatos igazolása szükséges
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

j) Érintetti és hatósági megkeresések, illetve az arra adott válaszok nyilvántartása
Az adatkezelő neve:

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:
E-mail:

Miniváros Kft.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 3.29.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:

érintetti jog érvényesítése, transzparencia, elszámoltathatóság 
biztosítása
jogi kötelezettség teljesítése

Az érintettek kategóriái:
A személyes adatok kategóriái:

megkeresést küldő érintettek, megkereső hatóság
a megkeresések teljesítéséhez szükséges személyes adatok

A címzettek kategóriái: nincsen
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincsen
Adattörlésre előirányzott határidő: transzparencia és jogszerűség folyamatos igazolása szükséges
Technikai és szervezési intézkedések: lásd külön szabályzatban

_________________________________________________________________________________________
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k) Megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás
Sorszá

m
Megkeresés ideje Érintett neve Megkeresés tárgya Intézkedés Megjegyzés

l) Az eltévedt megkeresések nyilvántartása
Sorszá

m
Beérkezés ideje Kérelem tárgya Intézkedés Egyéb megjegyzés

m) Az előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
Sorszá

m
Hatásvizsgála

t ideje
Műveletek leírása, adatkezelési

cél, jogos érdek
Szükségesség,

arányosság
vizsgálata

Kockázatok
elemzése, kezelése

Adatvédelmi
tisztviselő
véleménye

_________________________________________________________________________________________


