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Mi célból kezeljük? Kinek az adatait kezeljük? Milyen adatokat kezelünk? Kiknek továbbítjuk, ki fér hozzá? GDPR egyéb jogszabályok alapján Figyelemmel a belső szabályzatainkra is
GDPR  32. cikk (1) bekezdése 

az adatkezelési tevékenységre vonatkozó esetleges további 
szükségesnek tartott információk, tények

1 Önéletrajzok Meghirdetett állásra történő jelentkezések kezelése 
(Önéletrajz - jelentkezőké)

A munkáltatóval jogviszonyban nem álló, állásra jelentkező 
személyek

Amelyek az önéletrajzon fel vannak tüntetve: név, lakcím, 
születési dátum, iskolai végzettség…stb

HR, érintett szervezeti egység vezetők hozzájárulás az érintett törlési kérelméig , legfeljebb a beérkezést követő 6 
hónapig.

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés Munkaügyi szabályzatban foglaltak szerinti eljárás rend

2 Önéletrajzok
Munkaügyi Kirendeltség által kiközvetített álláskeresők 
jelentkezése

A munkáltatóval jogviszonyban nem álló, állásra kiközvetített 
személyek név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím

HR, érintett szervezeti egység vezetői, adminisztrátorai, 
Munkaügyi kirendeltség kijelölt munkatársai, iktató 6 hónap Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés kezelése megegyezik az önéletrajzok kezelésével

3 Önéletrajzok Meghirdetett állásra történő jelentkezések kezelése 
(önéletrajz - munkaviszony létesítés)

A munkáltatóval munkaviszonyt létesített személyek Amelyek az önéletrajzon fel vannak tüntetve: név, lakcím, 
születési dátum, iskolai végzettség…stb

HR, érintett szervezeti egység vezetők Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés a munkaviszonyt létesítő személy önéletrajzát csak a HR őrzi

4 munkaviszony 
Munkaviszony létesítése, munkaszerződés készítése, 
munkaviszony megszűnésével kapcsolatban felmerülő 
valamennyi adatkezelés

A munkáltatóval munkaviszonyt létesített személyek

Minden személyes adat (név, születési hely, idő, anyja neve, 
okmány számok, iskolai végzettséget igazoló okmány számok, 
adatok, egyéb, a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt 
kapcsolódó adatok)

HR, érintett személy, Vezérigazgató vagy kijelölt helyettesei, 
iktató

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

5 Munkabér kifizetés
Munkabér teljesítéséhez szükséges adatkezelés (Banki 
kommunikáció, utalások) Munkavállalók, magánszemélyek, partnerek Név, Bankszámlaszám, lakcím Munkatársak, magánszemélyek

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

6 TÉR értékelés
TÉR értékeléshez szükséges adatkezelés érintett munkavállalók Béradatok

Titkárságvezető, Gazdasági Igazgató, Vezérigazgató, HR, 
vezetők

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

7 Munkaruha juttatás Kötelező munkaruha juttatással összefüggő adatkezelés
érintett munkavállalók munkavállalók méretei

Beszerzési osztály, érintett szervezeti egység vezetői, 
adminisztrátorai, HR Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

8
Munkaviszonyra irányuló egyéb 
jogviszony létesítése, szerződés 
készítés ( megbízás, diákmunka…stb)

Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony létesítése, 
szerződés készítés ( megbízás, diákmunka…stb)

A társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített 
személyek

Minden személyes adat (név, születési hely, idő, anyja neve, 
okmány számok, egyéb, a jogviszonnyal összefüggésben kezelt 
kapcsolódó adatok)

HR, érintett személy, Vezérigazgató vagy kijelölt helyettesei Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

9 Szerződéses adatok Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
Szállítók, vevők, munkavállalók Név, cím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám aki a profitot és a banki szoftvereket használja

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

10 Egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűsített foglalkoztatás céljából  szerződés készítése A társasággal EFO-ra irányuló jogviszonyt létesített személyek
Minden személyes adat (név, születési hely, idő, anyja neve, 
okmány számok, egyéb, a jogviszonnyal összefüggésben kezelt 
kapcsolódó adatok)

HR, érintett személy, Vezérigazgató vagy kijelölt helyettesei, 
érintett szervezeti egység Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

Az adott egységnél EFO-ban alkalmazott személy iaratait az 
adott szervezeti egység készíti elő, így elektronikusan náluk is 

fellelhető minden adat

11 szakmai gyakorlat letöltése Tanulók, hallgatók, egyetemisták szakmai gyakorlat letöltés 
céljából történő adatkezelés szerződéskötés céljából

Diákok, hallgatók
Minden személyes adat (név, születési hely, idő, anyja neve, 
okmány számok, egyéb, a jogviszonnyal összefüggésben kezelt 
kapcsolódó adatok)

HR, diák, hallgató, iskolák, Vezérigazgató vagy kijelölt 
helyettesei

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

12
Közérdekű, jóvátételes munkások 
foglalkoztatásával összefüggésben 
felmerülő adatkezelés

Közérdekű, jóvátételes munkások foglalkoztatásával 
összefüggésben felmerülő adatkezelés

közérdekű, jóvátételi munkavégzésben érintett személy név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím HR, érintett szervezeti egység vezetői, adminisztrátorai, 
Kormányhivatal kijelölt munkatársai, iktató

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

13 BKV bérlet megrendeléséhez 
szükséges adatkezelés

BKV bérlet megrendeléséhez szükséges adatkezelés

érintett munkavállalók

név, személyi igazolvány szám HR, érintett szervezeti egység vezetői, adminisztrátorai Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

14 Munkába járás költségének 
elszámolása

Munkába járás költségének elszámolása

érintett munkavállalók

név, lakcím, gépjármű forgalmi száma, rendszáma HR, érintett munkavállaló, érintett vezetője, adminisztrátora, 
Gazdasági igazgató

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

15 Munkaidő nyilvántartás Munkaidő nyilvántartás valamennyi munkavállalóval, 
közérdekű munkással összefüggésben

munkavállaló, közérdekű munkavégzésben érintett személy név, születési hely, idő, anyja neve, munkaidő nyilvántartás HR, érintett munkavállaló, érintett vezetője, adminisztrátora, 
Gazdasági igazgató

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

16 Végrehajtótól érkezett letiltások Letiltások teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés érintett munkavállaló név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, letiltás adatai HR, munkavállaló, dokumentummenedzsment munkatárs Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

17 Betegállomány Betegállománnyal összefüggő elszámolások munkavállaló
név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, esetenként 
egészségügyi állapotra vonatkozó információk, leletek, baleseti 
jegyzőkönyvek

HR, érintett munkavállaló, érintett vezetője, adminisztrátora, 
iktató (ha postán érkezik), Vállalatbiztonság, Munkavédelmi 
képviselők, Munkavédelmi megbízott, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, NEAK, MÁK, ellenőrök

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

18 Munkavállaló gyermekének 
ápolásával összefüggő elszámolások

Munkavállaló gyermekének ápolásával összefüggő 
elszámolások

munkavállaló, gyermek adatok név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, esetenként 
egészségügyi állapotra vonatkozó információk, leletek

HR, érintett munkavállaló, érintett vezetője, adminisztrátora, 
iktató (ha postán érkezik), , foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat, NEAK, MÁK, ellenőrök

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

19 Tanulmányi szerződés létesítése Tanulmányi szerződés létesítése munkavállaló
név, születési hely, idő, anyja neve, egyéb képzettségek, 
végzettségek

HR, érintett munkavállaló, Vezérigazgató vagy kijelölt 
helyettesei Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

20
Oktatások, képzések szervezése, 
jelentkezési lapok, beutalók készítése 
kapcsán felmerülő adatkezelés

Oktatások, képzések szervezése, jelentkezési lapok, beutalók 
készítése kapcsán felmerülő adatkezelés

munkavállaló név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyes okmányok 
száma, meglévő végzettséget igazoló okmányok száma, tartalma

HR, érintett munkavállaló, Vezérigazgató vagy kijelölt 
helyettesei, oktató intézmény

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés Kérdés, hogy az oktató intézménnyekkel milyen 
megálllapodás, nyilatkozat kell?

21 Foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz 
beutalók készítése

Foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz beutalók készítése munkavállaló, vagy állásra jelentkező személy Név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, lakcím HR, érintett munkavállaló, vezetője, adminisztrátora, 
foglalkozás-eü szolgálat

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

22 Allergia nyilvántartás Allergia nyilvántartás munkavállalók Orvosi alkalmassági eredmény, allergia nyilvántartás HR, Munkavédelmi képviselő Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

23 Rendkívüli szabadság Rendkívüli szabadság elszámolásához szükséges adatkezelés munkavállaló és hozzátartozójának adatai név,  születési hely, idő, anyja neve HR, érintett munkavállaló, vezetője, adminisztrátora Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

24 Temetési segély Temetési segély elszámolásához szükséges adatkezelés munkavállaló és hozzátartozójának adatai név,  születési hely, idő, anyja neve
HR, érintett munkavállaló, vezetője, adminisztrátora, 
Gazdasági igazgató, Vezérigazgató jogi kötelezettség teljesítése (Mt., belső szabályzat) 10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

25 Apanap Apanap elszámolásához szükséges adatkezelés munkavállaló és gyermek adatok név,  születési hely, idő, anyja neve HR, érintett munkavállaló, vezetője, adminisztrátora jogi kötelezettség teljesítése (Mt., ) 10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

26
A  munkavállaló által használt 
technikai eszköz ellenőrzésével 
kapcsolatos adatkezelés során

Az Adatkezelő jogos üzleti érdekeinek megfelelően a 
munkavállalók Mt. 11/A. §  szerinti ellenőrzése, így különösen 
a munkavállalónak biztosított számítógép, e-mail cím, 
telefonhasználat és internet-hozzáférés ellenőrzése

érintett munkavállaló

az ellenőrzés során rögzített személyes 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

HR, érintett munkavállaló, vezetője, Biztonságvédelmi 
igazgatóság munkatársa

Mt. 11/A. § 
az ellenőrzéstől számított egy év, de legkésőbb az 
ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése. (ha az Mt. A 
hivatkozás, akkor az elévülési idő 3 év) 

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

27 Munkabaleset Munkabaleset dokumentálásával összefüggésben felmerülő 
adatkezelés

munkavállaló Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím
HR, érintett munkavállaló, vezetője, adminisztrátor, baleset 
tanúi, munkavédelmi megbízott, képviselő, Vállalatbiztonság, 
iktató, Titkárság, Jog

jogi kötelezettség teljesítése (Mt., Mvtv., belső szabályzat, EB 
tv )

10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

Amennyiben a Belső ellenőrnek vizsgálatot kell folytatnia, 
úgy a külső ellenőrzésekről egy rövid összefoglaló beszámolót 
kell készíteni a BVH ZRT Elnök-Vezérigazgatója részére. Ebben 

az összefoglalóban csak a lényeg szerepel néhány 
mondatban. Ennek jogszabályi alapja: 72/2016. számú 

Vezérigazgatói Utasítás (hatályba lépett: 2016. december 1.) 
Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat IV.1 b) pontja. Tehát a 
külső ellenőrzésekben szereplő személyes adatokat eddig 
sem, és a jövőben sem küldjük tovább az BVH Zr. Elnök-

Vezérigazgatója részére Társaságunk Vezérigazgatója 
aláírásával

28
Munkaidő elszámolás 

bérelszámoláshoz 
Bérelszámolási bizonylatok előállításához szükséges 
adatkezelés (munkaidő nyilvántartás, bérjegyzék) munkavállaló Név, születési idő, adóazonosító jel, lakcím

HR, érintett munkavállaló és zárt borítékban átvevő 
meghatalmazott nincs Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@fotav.hu

A munkáltatásra vonatkozó jogszabályok, a szervezeti és 
Működési Szabályzatban, vaalmint a Kollektív Szerződésben 
foglaltak. - 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - 
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, - 1998. évi LXVI. 

törvény az egészségügyi hozzájárulásról, -- 1997. évi LXXXII. 
törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról, -- 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, - 
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról valamint ezen ellátások fedezetéről, - - a 
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCII.I törvény, - 1998. évi 
LXXXIV. törvény a családok támogatásáról , 2019. évi LXXX. 

törvény a szakképzésről, - 2013. évi LXXVII. törvény a 
felnőttképzésről, - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról 

A munkáltatásra vonatkozó jogszabályok, a szervezeti és 
      
          

           
        

       
         

       
        

         
         

         
         

   

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig fő szabály szerint.          
- a munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogszabályokban 

meghatározott határideig, elévülési időig.  - A 
munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a 
nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott 
határideig.  - az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint. 

Adatkezelési nyilvántartás 

adatkezelő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adatkezelő székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

adatkezelő honlap: www.budapestikozmuvek.hu

adatkezelő központi email címe: info@budapestikozmuvek.hu

adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Gál Anna
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Személyi jövedelemadó 
elszámolásához és adókedvezmények 
igénybevételéhez szükséges 
adatkezelések

Személyi jövedelemadó elszámolásához és adókedvezmények 
igénybevételéhez szükséges adatkezelések

munkavállaló, egyszerűsített foglalkoztatott, FEB tagok, 
megbízási díjasok, diákok, hallgatók, gyermek, élettárs, 
házastárs

Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ
szám

Érintett személyek, HR, NAV 10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

30 Rehabilitációs hozzájárulás 
elszámolásához nyilvántartás

Rehabilitációs hozzájárulás elszámolásához nyilvántartás munkavállaló
Név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám,
határozat száma és dátuma, munkaképesség csökkenés %-a, napi
óraszám

HR, Számviteli és adózási főosztály 75 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

31 Cafetéria igénybevételéhez szükséges 
adatkezelések 

Cafetéria igénybevételéhez szükséges adatkezelések munkavállaló, házastárs, élettárs, gyermek
Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ
szám, tel.szám, e-mail cím, szolgáltatásra jogosultak adatai,
hitellel kapcsolatos adatok, igazolások

Érintett személyek, HR, Pénztárak, bankok 10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

32
A bérszámfejtő program használata 
során felmerülő adatkezelés

A bérszámfejtő program használata során felmerülő 
adatkezelés

munkavállaló, diák, hallgató, egyszerűsített foglalkoztatott, 
megbízott minden személyes adat

HR, egyes modulokhoz: Beszerési osztály munkatársa, 
Kontrolling, Gazdasági igazgató Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

33
Munkavállaló egészségvédelme 
érdekében felmerülő adatkezelés 

Munkavállaló egészségvédelme érdekében felmerülő 
adatkezelés munkavállaló

oltottság ténye érintett munkavállaló vezetője, bérszámfejtés 75 év
Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

34
Munkavállalói kötelező 
vagyonnyilatkozat kiállítása  kapcsán 
felmerülő adatkezelés

Kötelező vagyonnyilatkozat kiállítása  kapcsán felmerülő 
adatkezelés Felsővezetők, igazgatók, osztályvezetők Születési hely, idő, anyja neve, lakcím nincs

jogi kötelezettség teljesítése 2007. év CLII. Tv. (Vnyt), 
Szervezeti és Működési Szabályzat, Átvételtől számított egy év, kilépett munkavállalók esetében 

három év
Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

35 Munkavállalói gépjármű használat Vezérigazgatói engedély kiállítása gépjármű használathoz érintett munkavállalók Születési hely, lakcím
Vezérigazgatói titkárság, Üzemeltetési osztály, illetékes 
üzemegység hozzájárulás (Mt. Mvtv)

5 év

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

A Főkert Nonprofit Zrt. tulajdonát képező gépjárművek üzemi 
céllal történő vezetésének feltétele a Személygépkocsik, 
üzemi célú járművek, gépek használati szabályzata 2.1. pontja 
értelmében vezérigazgatói engedély, amelynek kiállításához a 
munkavállalók személyes adatainak bekérése 
elengedhetetlen

36
a munkavállaló részére nyújtott 

lakásépítési támogatással kapcsolatos 
személyes adat kezelés

a munkavállaló lakásépítésének, vagy lakásvásárlásának 
megkönnyítése érdekében kölcsön biztosítása

érintett munkavállalók

a kölcsönt igénylő munkavállaló neve, születisi ideje, helye, anyja
neve, lakcíme, adóazonosíó jel, házastárs, élettárs, együttköltöző
családtag adatai, kölcsönszerződés adatai, kölcsön összege,
törlesztés ideje, munkavállaló bankszámlaszáma

a munkavállaló lakáskölcsönét nyilvántartó pénzintézet, Jogi 
igazgatóság, Adózási és számviteli főosztály, HR.

GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont, a felek közötti szerződés a tartozás kiegyenlítése, illetve a tartozással kapcsolatos 
polgári jogi igények elévülése

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

37
Életvédelmi okos órák biztosítása 

munkavállalók részére
Az ügyeleti szolgálatban lévő munkavállalók élet- és 

egészségvédelme az órát viselő neve, pozíciója, vérnyomása, pulzus és lépésszám

Private Sentinel, és az érintett munkavállaló közvetlen 
vezetője, továbbított adatok köre: normál esetben az órát 

viselő munkavállaló pozíciója, veszély esetén az egészségügyi 
adatok is, kizárólag riasztáskor. 

GDPR 6. cikk. (1) f) pontja alapján a munkáltató jogos érdeke

• pozíciós adatok – 48 óráig, azután automatikusan 
törlődnek, • pozíciós adatok riasztás esetén – 30 napig, 
azután automatikusan törlődnek, • vérnyomás alsó és felső 
érték adatok – nem kerülnek törlésre, • pulzus érték adatok – 
nem kerülnek törlésre,• lépésszám adatok – nem kerülnek 
törlésre

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

38
Cégeljárással összefüggésben felmerül  Cégeljárással összefüggésben felmerülő adatkezelés Felsővezetők, igazgatók, osztályvezetők Aláírási címpéldányban szereplő kötelező adatok. 

Cégbíróság, megbízással rendelkező ügyvédek, egyéb 
munkavállalók

jogi kötelezettség teljesítése (Cégnyilvántartásról szóló 
Törvény, Alapító Okirat) nincs

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

39
Az üdülési igények kapcsán 3. személy 

adatainak kezelése
A munkavállalóinak és hozzátartozóinak üdülőbe beutalt 

adatainak kezelése az üdültetésben résztvevő személyek név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, üdülés időpontja az üdülők gondnokai, hozzájárulás az adatkezelési cél megvalósulásáig, az ellenőrzéssel 
kapcsolatos igény elévüléséig

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

40 Belső fényképfelvételek 
Fényképfelvételek kezelése (munkavédelmi ellenőrzés 
céljából, belső használatra készült) érintett munkavállalók Fényképfelvétel Munkáltató, egyéb munkavállaló jogi kötelezettség teljesítése (Mt. 11§)

Nem kerülnek törlésre. (célja: a felvett normamérések 
körülményeit később ezek segítségével lehet rekonstruálni, 

munkák elvégzését ezekkel lehet később igazolni.)
Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

Heti jelentés mellékleteként rendszeresen leadva 
Vezérigazgatóságra, alkalmilag továbbítva érintett szakmai 
tudással rendelkező kollégáknak (főként Társaságon belül.) Az 
egységes Munkavállalói tájékoztatóban rögzítésre került, 
melyet minden érintett megismert. 

41 Vendégbeléptetés vagyonvédelem és személyazonosítás látogatók, partnerek, szállítók a be- és a kilépés ideje, a belépő azonosító száma, fénykép, 
épületen belüli mozgások

érintett munkavállalók, szervezeti egységek
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § 
(1) bekezdés 1 pont

A belépésre jogosultaknak a beléptető rendszer 
működtetéséhez kezelt azonosító adatait alkalmi belépés 

esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével,  --A 
beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat 
(pl.: a belépés időpontja) alkalmi belépés esetén a távozástól 

számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

42 elektronikus megfigyelőrendszer 
alkalmazása 

Az objektum biztonságának megóvása és a megfigyelt 
területen tartózkodó személyek vagyoni javainak megóvása 
vagyonvédelmi célból 

Munkavállalók, magánszemélyek, partnerek, akik a 
megfigyelt területen tartózkodnak. 

az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok 
(tartózkodási hely, tartózkodási idő személyes képmás

Biztonsági igazgatóság munkatársai

jogi kötelezettség teljesítése (2005. évi CXXXIII. Tv. A személy- 
és vagyonvédelmi valamitn a magányomozói tevékenység 
szabályairól) GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogos érdek és az 
érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. 
§]

 az adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat 
szerint, a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől 
számított max 10 nap. --Amennyiben a felvételt jog vagy jogos 
érdek igazolásával kérték, hogy az adatkezelő azt ne 
semmisítse meg, viszont a megkeresésre nem kerül sor, úgy a 
megkeresétől számított 30 nap elteltével törlésre kerül. 

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés kamerák érdekmérlegelési teszttel 

43 vagyonvédelmi rendkívüli esemény 
kezelése

A vagyonvédelemmel összefüggő rendkívüli esemény 
kivizsgálása

a rendkívüli események résztvevői
Biztonsági igazgatóság munkatársának neve, aláírása, a vizsgált 
személy neve, aláírása, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, 
tartózkodási helye és a cselekmény leírása. 

szükség esetén rendőrség, egyéb hatóság. Jogi igazgatóság,  
Vezérigazgató, 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. § 

az Adatkezelő az adatot a rendkívüli esemény kivizsgálása, az 
abból fakadó joggal és kötelezettséggel kapcsolatos polgári 
jogi igény érvényesítésére nyitva álló határidő elévüléséig 
tárolja

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

44 követeléskezeléssel kapcsolatos 
adatkezelés 

ügyféladatok kezelése hátralékkezelés és hátralékkiegyenlítés 
céljából

ügyfelek

név, születéskori név, cím (fogyasztási hely cím, levelezési cím,
bejelentett lakcím), telefonszám e-mail cím, anyja neve,
születési hely, idő, - A lejárt követeléssekkel kapcsolatos
adatok: tőkekövetelés, kamatkövetelés, felszólítási
díjkövetelés, engedményezett számla száma, számla
kelte/lejárata, befizetések, távhődíj hátralék esetén a
fogyasztási helyre vonatkozó adatok, - A behajtási
tevékenységgel kapcsolatban rögzített adatok: felszólító levél,
kiküldésének ténye és dátuma, az adóssal folytatott minden
kommunikáció és levelezés, egyedi esetekben jogi eljárásokkal
kapcsolatos információk és dokumentumok (fizetési
meghagyásos eljárások, peres eljárások, végrehajtási
eljárások)

DHK Zrt. 
A GDPR 6. cikk. (1) f) pontja, A GDPR 6. cikk. (1) a) pontja
alapján az érintett hozzájárulása: telefonszám, e-mail cím
esetében

A szolgáltatási szerződés lejárta után 8 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

45 rendezvényszervezés 
A rendezvényen résztvevő érintett beazonosítása, 

kapcsolattartás a további rendezvények érdekében rendezvényen résztvevő személyek érintett neve, email címe, telefonszám az érintett hozzájárulása az érintett törlési kérelméig , Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

46 fotó és videó készítés rendezvényen

A rendezvényen készített fotó és videó felhasználása, 
honlapon történő közzététele, az Adatkezelő népszerűsítése 

és a nyilvánosság tájékoztatása, arculatának, 
marketingtevékenységgel történő erősítése

a fotókon szereplő személyek, érintett képmása az érintett hozzájárulása az elérendő cél megvalósulásáig, vagy az érintett törlési 
kérelmének az adatkezlőhöz beérkezését követően azonnal. 

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

47 rendőrségi feljelentés
Rendőrségi feljelentések kezelésével összefüggésben 
felmerülő adatkezelés károkozó, károsult rendelkezésre álló adatok

Rendőrség, Biztosítási Alkusz, Biztosító, Pénzügy, Iktató, Jogi 
igazgatóság

jogi kötelezettség teljesítése (Ptk)
10 év

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

48 Káresetek nyilvántartása
Káresetek nyilvántartása, jogos érdek érvényesítése kapcsán 
felmerülő adatkezelés károsult

Név,Helyszín, lakcím,E-mail cím, Telefonszám, Rendszám, 
Bankszámlaszám megadása Alkusz, Biztosító, Pénzügy, vezetők, Jog, iktató

jogi kötelezettség teljesítése (Ptk)
elévülési idő

Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

49 Szerződéses partneradatok A szerződéses partnerek lehetőség szerinti folyamatos 
elérhetőségének lehetővé tétele a szerződés hatálya során

A szerződött fél képviselői: cégvezetők és kapcsolattartók Mobiltelefonszámok, email-címek nincs szerződés teljesítéséhez szükséges A szerződés lejártát követő 5 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

A Társaság olyan közszolgáltató, amely felett Budapest 
Főváros Önkormányzata közvetetten meghatározó befolyást 
gyakorol. Ennek következtében a Társaságot közbeszerzésben 
kötött szerződései vonatkozásában speciális nyilvánosságra-
hozatali kötelezettség terheli, így az ilyen szerződések adatait - 
ha annak jogszabályi feltételei fennállnak - köteles és jogosult 
a honlapján való megjelentetéssel nyilvánosságra hozni, 
és/vagy azt valamely hatóságnak átadni. Fentiek alapján 
bárki hozzáférhet, aki a honlapról letölti.

50 panaszos ügyek Panaszok, közérdekű bejelentések megválaszolásához 
szükséges adatkezelés

panaszosok, bejelentők-lakosság email cím, esetlegesen lakcím, telefonszám  szakági vezetők ,szakági ügyintézők

jogi kötelezettség teljesítése (2013 évi CLXV Törvény  
Panaszokról és Közérdekű bejelentésekről, a 
fogyasztóvédelemről szóló tv.) - a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény szerint.)

bejelentéstől számított 10 év Kódolt számítógépek, zárt szekrények, korlátozott hozzáférés

       
Működési Szabályzatban, vaalmint a Kollektív Szerződésben 
foglaltak. - 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - 
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, - 1998. évi LXVI. 

törvény az egészségügyi hozzájárulásról, -- 1997. évi LXXXII. 
törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról, -- 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, - 
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról valamint ezen ellátások fedezetéről, - - a 
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCII.I törvény, - 1998. évi 
LXXXIV. törvény a családok támogatásáról , 2019. évi LXXX. 

törvény a szakképzésről, - 2013. évi LXXVII. törvény a 
felnőttképzésről, - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról 
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