
1. SZ. MELLÉKLET: TÁBLÁZAT A VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL 

Adatkezelő/feldolgozó/ 
adattovábbítás 
címzettjének 
megnevezése 

Kezelt adatok Adatkezelési cél 
Adatkezelés 

jogalapja 
Egyéb 

információ/tájékoztató 
Tárolás módja és 

ideje 

Belváros-Lipótváros V. 
kerület Önkormányzata 

Név, születési hely, 
idő, lakcím, anyja 

neve, személyi 
igazolvány száma, 
oktatási intézmény 

neve 

A munkavállalók 
tanulmányainak 

elősegítése, a 
munkáltatói 
kötelezettség 

teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b), c) 

pontok; Info tv. 5. § 
(1) bekezdés b) pont, 

Mt. 229. §. 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy az 

adatfeldolgozó megfelel a 
GDPR előírásainak. 

A tanulmányi 
szerződéssel érintett 
időszak tartama, a 

Társaság saját 
szerverén. 

LK Adviser Kft. 
 

(Megkeresés esetén, 
jogszabályi 

kötelezettségének 
megfelelően az illetékes 

hatóság részére (pl. 
Országos Munkavédelmi 

és Munkaügyi 
Főfelügyelet vagy 

Katasztrófavédelem) 
továbbít adatot.) 

Név, beosztás, 
munkahely, oktatás 
időpontja, aláírás 

A Társaság 
munkavállalói 

munkavédelmi, 
tűzvédelmi 
oktatásának 
naplózása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b), c) 

pontok; 1993. évi 
XCIII. törvény a 
munkavédelemről 
55. § (1) bekezdés, 

Info tv. 5. § (1) 
bekezdés b) pont és 
az 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendelet az 
Országos 

Tűzvédelmi 
Szabályzatról 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy az 

adatfeldolgozó megfelel a 
GDPR előírásainak. 

Az adatrögzítést 
követő 5 évig, az 

oktatásról készített 
naplóban. 

DrTM’67 Kft. 
 

(Megkeresés esetén, 
jogszabályi 

kötelezettségének 
megfelelően az illetékes 

Név, lakcím, 
székhely, 

telefonszám, e-mail 
cím, adószám, 

bankszámlaszám 

Szerződéses 
partnerek számára 
számlák kiállítása, 

illetve számlák 
befogadása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont és 
ÁFA tv. 159. § (2) 

bekezdés 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy az 

adatfeldolgozó megfelel a 
GDPR előírásainak. 

Adatrögzítést követő 
legalább 8 évig, a 

Társaság könyvelési 
programjaiban. 



hatóság részére (pl. 
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, ÁNTSZ, 
rendőrség, szabálysértési 

hatóság, bíróság, 
ügyészség, vagy 

nemzetbiztonsági 
szolgálat) továbbít adatot.) 

Név, lakcím, 
születési hely, idő, 

anyja neve, 
adóazonosító jel, 

TAJ szám, 
munkabér, egyéb 
juttatások, családi 

állapot, iskolai 
végzettség, esetleges 

megváltozott 
munkaképesség 

A Társaság 
munkavállalóinak 
bérszámfejtésének 

végrehajtása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 

Tbj. 2. § (5) 
bekezdés, 44. § (1) 
bekezdés, 46. § (1)-

(2) bekezdések, 50. § 
(1) és (6) 

bekezdések; Art. 58. 
§ (1) bekezdés 

Adatrögzítést követő 
legalább 8 évig tárolja a 
Társaság bérszámfejtő 
programjában, amely 
zárt rendszerből e-

mailen továbbítják a 
munkavállalóknak saját 

havi bérjegyzéküket, 
amelyhez kizárólag az 

adott munkavállaló 
férhet hozzá. 

Név, munkaidő, 
aláírás; valamint a 

Kormányhivatal felé 
történő elszámolás, 
és szerződéskötés, 

illetve bérszámfejtés 
miatt a 

közfoglalkoztatottak 
személyes adatai 

külön excel 
táblázatban 

A Társaság 
munkavállalóinak, 

jogszerű 
alkalmazásának 

biztosítása, a törvényi 
kötelezettségek 

teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b), c) 

pontok; Info tv. 5. § 
(1) bekezdés b) 

pontja, Mt. 134. § (1) 
bekezdésének a)-c) 

pontjai 

A Társaság 
bérszámfejtő 

programjában, 
valamint saját 

szerverén, excel 
táblázatban tárolja 

jelszóval védett 
hozzáférés mellett az 

adatokat az 
adatrögzítést követő 8 

évig. 

Név, lakcím, 
székhely, adószám 

Házipénztár vezetése 
– a Társaság bejövő, 

illetve kibocsátott 
számláinak 

készpénzben történő 
ki-, befizetése, azok 

rögzítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pontja, 
Számviteli tv. 14. § 
(3) bek., (5); bek. d) 
pont, (8) bek.; 15. § 
(1)-(3) bekezdések 

A Társaság házipénztár 
nyilvántartásában 

történik az 
adatrögzítés, amelyet 

követő 8 éves 
időtartamban kerül sor 
az adatok tárolására. 

 
 
 



Tigra Computer és 
Irodatechnika Kft. 

Név, jelszó 

A Társaság 
munkavállalói 

kommunikációjának 
megkönnyítése, 

biztosítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy az 

adatfeldolgozó megfelel a 
GDPR előírásainak. 

Munkaviszony 
megszűnéséig, a 
Társaság online 
adatbázisában. 

Dr. Csikós Ferenc 
(BLESZ) 

 
(Megkeresés esetén, 

jogszabályi 
kötelezettségének 

megfelelően az illetékes 
hatóság részére (pl. 

ÁNTSZ) továbbít adatot.) 

Név, TAJ, születési 
dátum, anyja neve, 

lakcím, (foglalkozás) 
egyészségügyi 

adatok 

A Társaság 
munkavállalóinak 
egészségügyileg 

jogszerű 
alkalmazásának 
dokumentálása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b), c) 

pontok; 33/1998. 
(VI. 24.) NM 

rendelet a 
munkaköri, szakmai, 

illetve személyi 
higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről 

4. § 

Felhívjuk a figyelmüket 
arra, hogy az 

adatfeldolgozó megfelel a 
GDPR előírásainak. 

A foglalkoztatás alatt, 
illetve azt követően 5 
évig a munkavállaló 

munkaügyi anyagához 
csatolva, megfelelően 

iktatva tárolja. 

MailChimp 
Név, felhasználói 

név 

Hírlevélküldő – 
programajánló, új 

szolgáltatások 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

Elektronikus úton, a 
MailChimp szerverein, 

hozzájárulás 
visszavonásáig 

Google Analytics 
Szerver naplózása, 

,,Süti”-adatok 

A Társaság 
honlapjának 

látogatása során a 
szolgáltatások 
működésének 
ellenőrzése, a 

látogatói keresések 
pontosítása, 

kiegészítése, a 
személyre szabott 

kiszolgálás és a 
visszaélések 

megakadályozása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

Eker. tv. 13/A. § (3) 
 

Felhívjuk figyelmüket arra, 
hogy az adatfeldolgozók 

megfelelnek a GDPR 
előírásainak. 

 
Marketing tevékenység 
céljából az Adatkezelő 

közösségi média 
honlapokat (Youtube, 

Facebook) is üzemeltet, 
azonban önálló adatbázis 
létrehozása, profilalkotás 
vagy egyéb Adatkezelő 

Elektronikus úton, a 
Google Analytics 

szerverein, a 
hozzájárulás 

visszavonásáig, de 
legfeljebb 26 hónapig 

 



által végezett adatkezelés 
nem történik. Felhívjuk 

figyelmét, hogy ezen 
oldalakon a szolgáltató jár 

el adatkezelőként. 

Segítő Kezek Kft. 
munkatársai, Mészöly 
GáborMészöly Gábor 

informatikus 

Regisztrációs 
adatok: név, lakcím, 
telefonszám, e-mail 

cím, gyerekek 
születési adatai, 

családtagok neve és 
telefonszáma, 

gyermekek speciális 
igényei (pl. alvási 

szokások, 
dackorszak, speciális 

allergia), gyermek 
kinek adható át (név 

és telefonszám) 

A Társaság által 
szervezett 

programokra történő 
jelentkezés, 

regisztráció alapján 
létrehozandó 

ügyfélfiók, hírlevél 
kiküldése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

 

Minden esetben kizárólag 
a szülői felügyeletet 

gyakorló hozzájárulásával 
történik a 16 évesnél 
fiatalabb személyek 
személyes adatainak 

kezelése. 
 

A regisztrált felhasználó 
törölheti regisztrációját, 

illetve évente eldönthető, 
hogy meg akarja-e azt 

újítani. Amennyiben úgy 
dönt, hogy nem újítja 

meg, a rendszer 
automatikusan törli a 

regisztrációját. 
 

Felhívjuk figyelmüket arra, 
hogy a fenti 

adatfeldolgozók 
megfelelnek a GDPR 

előírásainak. 

Papír alapon, kézzel 
írott, zárható 

szekrényben tárolt 
adatok a gyermekek 

fejlődéstörténetéről a 
szolgáltatás igénybe 

vevője által benyújtott 
törlési kérelem napjáig, 

de maximum a 
szolgáltatás 

igénybevételének 
megszűnését követő 5 

év  
 

A Társaság online 
adatbázisa 2 évig tárolja 

a regisztráció során 
felvitt adatokat a az 

UBUNTU szerverén 
létrehozott MYSQL 
online adatbázisban, 

majd 1 év után a 
felhasználót egy 
felugró ablakban 
értesíti az online 

rendszer arról, hogy a 
regisztrációja lejárt, és 



ahhoz, hogy újra 
használhassa a 

rendszert, újra el kell 
fogadni az adatvédelmi 

szabályzatot. 

Budapest V. kerületi 
Idősügyi Programok 

egység 

A programban 
résztvevő V. 

kerületi idősek neve, 
lakcíme, születési 

helye és ideje, 
személyi 

igazolványának 
száma; egészségi 

állapotra vonatkozó 
adatok, krízis 
helyzet esetén 

értesítendő személy 
neve, telefonszáma; 

ügyfél fizikális és 
mentális állapota 

felmérésének 
eredményei 

Idősügyi programban 
való részvétel 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

A jelentkezési lap 
elválaszthatatlan részét 
képezi az adatkezelési 

tájékoztató és hozzájáruló 
nyilatkozat. 

Papír alapon, zárt 
szekrényben és 
irodában tárolva 

történik, valamint 
digitálisan tárolják 
külső, illetve belső 
merevlemezeken, 

illetve a felhasználóhoz 
rendelt, tűzfallal védett 
szerveroldali hálózati 
meghajtón excel vagy 
word formátumban, 

adatrögzítést követően 
maximum 5 év 

Országos Idősügyi 
Programok irodai egység 

(telephely: 1056 Budapest, 
Belgrád rakpart 27.) 

 

A Társaság 
munkavállalóinak és 
foglalkoztatottjainak 
személyes adatai, a 

szerződött 
partnerek céges és 
egyes esetekben 

személyes adatai; az 
országos 

közfoglalkoztatási 
programban eddig 

Országos idősügyi/ 
közfoglalkoztatási/ 
számítástechnikai/ 
infokommunikációs 
programokban való 

részvétel 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

A jelentkezési lap 
elválaszthatatlan részét 
képezi az adatkezelési 

tájékoztató és hozzájáruló 
nyilatkozat 

Papír alapon, zárt 
szekrényben tárolva 

történik, az 
elektronikus adatok 

tűzfallal védett 
szervereken kerülnek 

tárolásra; a tárolás 
időtartama az 

adatrögzítést követően 
maximum 5 év 



foglalkoztatott 
munkavállalók 

személyes adatai; az 
országos 

infokommunikációs 
programban 

résztvevő idősek 
adatai (név, lakcím, 

a program során 
kiosztott 

informatikai eszköz 
leltári számaival); 
anonim kérdőívek 

NAIH külön 
engedélyével; a 

digitalizáció az aktív 
idősekért – ingyenes 

számítástechnikai 
oktatás – programra 

jelentkezők 
személyes adatai 

külön NAIH 
engedéllyel 

Belvárosi Közösségi Tér 
egység, megbízási 

jogviszonyban dolgozók 
(pl. foglalkoztatók, 

táborvezetők) 

Gyermek neve, 
gyermek címe, 

gyermek 
intézménye, 

gyermek születési 
ideje, szülők 

alapadatai, gyermek 
fejlődéstörténete, 

gyermek 
heteroanamnézise 

Pszichológusi és 
gyógypedagógusi 

konzultáció, 
pedagógiai fogadóóra 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont 

 

Minden esetben kizárólag 
a szülői felügyeletet 

gyakorló hozzájárulásával 
történik a 16 évesnél 
fiatalabb személyek 
személyes adatainak 

kezelése. 
 

Faji, illetve etnikai 
származásáról a 

Papír alapon, zárható 
szekrényben/ jelszóval 

védett online 
adatkezelés, egyedi 

felhasználói felületen a 
szolgáltatás igénybe 

vevője által benyújtott 
törlési kérelem napjáig, 

de maximum a 
szolgáltatás 



(tágabb körű családi 
információk), 

gyermek speciális 
igényei 

gyermekeknek információ 
a szülő által történő, 

önkéntes alapú 
megosztással kerülhet csak 

a pszichológus 
szakemberek birtokába 
(nem kerülnek írásban 

rögzítésre és a 
szakemberek egyéb 

módon sem rögzítik vagy 
tárolják ezeket az 

adatokat) 

igénybevételének 
megszűnését követő 5 

év 

Lakásszervíz – 
Gyorsszolgálat Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. és 
Belvárosi Közösségi Tér 
recepciós munkatársai (a 

kontrollmonitor felvételek 
vonatkozásában) 

 

Kamerafelvételek 
Személyi- és 

vagyonvédelmi ok 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont;  

Házirend, Ptk., Info 
tv., Takarék tv. 

A kamerafelvételeket a 
Társaság mint 

Munkáltató/Foglalkoztató 
semmilyen egyéb célból 
nem használja fel, illetve 
nem továbbítja azokat 

természetes, jogi 
személyek, vagy 

nemzetközi szervezetek 
részére, a 

bűncselekmények 
elkövetésével 

összefüggésben a 
nyomozóhatóság részére 

továbbított felvételek 
esetét kivéve. 

 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 
magyar és angol nyelvű 
figyelemfelhívó jelzés 
került kihelyezésre a 

A kamerák felvételének 
tárolása a rögzítőben 
elhelyezett HDD-re 
történik. A lemez 

megteléséig tárolja a 
képeket a HDD és a 
gyári beállítás szerint, 

elsőként mindig a 
régebbi felvétel kerül 

törlésre. 



megfigyelt terület 
bejáratánál a 

kamerarendszerrel 
összefüggésben. 

„Kamerával megfigyelt terület” 

Segítő Kezek Kft. 
Kaputelefon 
kamerája által 
készített fotók 

Személyi- és 
vagyonvédelmi ok 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont; 

Házirend, Ptk., Info 
tv., Takarék tv. 

A Társaság székhelyén a 
Házirendben foglaltak 
szerint 5 db kamera lett 

elhelyezve a 
Rendezvényteremben, a 

Hetedhét játszószobában, 
a Mókus és Pillangó szoba 
közötti udvari bejáratnál 
és a Belvárosi Közösségi 

Tér recepciójánál a 
büfénél és a kávézónál. A 

kamerák látószöge 86 
fokos. 

 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 

érintettsége esetén 
kérésére betekintést 

biztosítunk a kaputelefon 
által Önről készített 

felvételekbe. 
 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a 
kaputelefon által készített 

fotókkal kapcsolatban 
adattovábbítást nem végez 

a Társaság, az esetleges 
bűncselekményekkel 

összefüggésben a 

A kaputelefon belső 
HDD egysége tárolja a 

fotókat. A lemez 
megteléséig tárolja a 
képeket a HDD és a 
gyári beállítás szerint, 

elsőként mindig a 
régebbi felvétel kerül 

törlésre. 



 

Bergmann Könyvelő 
Iroda Kft. 

Név, cím, székhely, 
képviseletre jogosult 
neve, telefonszám, 

e-mail cím, 
adószám. 

 
Szállítói, vevői 

számlák, 
pénztárbizonylatok, 

bérszámfejtéssel 
kapcsolatos 
bizonylatok 

 
Munkavállalók 

adatai. 

A Társaság 
könyvviteli 

feladatainak ellátása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont és 
ÁFA tv. 159. § (2) 

bekezdés 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

Papír alapon, 
Számviteli törvény 

szerint 8 évig 

Infotéka Software Kft A Segítő Kezek Kft. 
által befogadott 

számlák 
könyveléséhez 

szükséges adatok 
(cégnév, adószám, 
székhely, egyéni 
vállalkozó adatai) 

A Társaság 
könyvviteli 

feladatainak ellátása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont és 
ÁFA tv. 159. § (2) 

bekezdés 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

az elektronikus adatok 
tűzfallal védett 

szervereken kerülnek 
tárolásra; 8 évig 

Soft Consulting Hungary 
Zrt. 

Illetményszámfejtés
hez szükséges 
adatok. (Név, 

születési hely, idő, 

A Társaság 
munkavállalóinak 
bérszámfejtésének 
végrehajtása és a 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

az elektronikus adatok 
tűzfallal védett 

szervereken kerülnek 
tárolásra; 8 évig 

nyomozóhatóságok 
részére átadott felvételek 

kivételével. 
 
 



anyja neve, lakcím, 
tartózkodási hely, 

TAJ-szám, 
adóazonosító jel, 
bankszámlaszám, 
iskolai végzettség, 

gyermekek, 
házastárs adatai, 

tartozások, 
végrehajtások) 

Társaság 
munkavállalóinak, 

jogszerű 
alkalmazásának 

biztosítása, törvényi 
kötelezettségek 

teljesítése 

CIB Bank Zrt. 
 

Munkavállalók, 
egyéni vállalkozók, 

cégek 
bankszámlaszámai. 

A Társaság 
pénzkezelési 

feladatainak ellátása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont; 
Info tv. 5. § (1) 

bekezdés b) pont 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

az elektronikus adatok 
tűzfallal védett 

szervereken kerülnek 
tárolásra; 8 évig 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közfoglalkoztatott 
munkavállalók adatai 

(név, anyja neve, 
születési hely, 

lakcím, tartózkodási 
hely, idő, 

adóazonosító jel, 
bankszámlaszám, 
iskolai végzettég, 

TAJ-szám) 

A Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közvetíti ki az 
elérhető 

közfoglalkoztatottak 
körét, és az abból 

ténylegesen 
alkalmazottak 

kerülnek részére 
lejelentésre 

a 
közfoglalkoztatásról 

és a 
közfoglalkoztatás-
hoz kapcsolódó, 
valamint egyéb 

törvények 
módosításáról szóló 

2011. évi CVI. 
törvény 

Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy az adatfeldolgozó 

megfelel a GDPR 
előírásainak. 

Papír alapon, zárható 
szekrényben; az 

elektronikus adatok 
tűzfallal védett 

szervereken kerülnek 
tárolásra; irányadó 

öregségi 
nyugdíjkorhatár 

betöltését követő 5 
évig 

 


