
Név/ alkalmazás 

megnevezése
Formátum Adatkezelés célja Adatok forrása Érintettek köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja 

1. LIBRA 6I/SZÁMLA Oracle adatbázis Egyedi szerződéses partnerek számlázása. Partner Partner

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés ...----és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény,   - a 26/2013 

(IV.18.) Főv. KGy. Rendelet Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásáról.

2. SAP S4 SAP S4/HANA adatbázis

A távhőszámlázással  kapcsolatos szerződések kezelése, partnerek   partnerek számlázása, 

behajtási ügyek kezelése,  fizetési felszólítások és csoportos beszedések kezelése, díjbeszedő 

elszámolása, közreműködő vállalkozások kezelése.

Partner Partner

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés ...----és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény,   - a 26/2013 

(IV.18.) Főv. KGy. Rendelet Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásáról.

3. Online ügyfélszolgálat SAP S4/HANA adatbázis Online ügyfélszolgálat az internetes portálon. Partner Partner

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján

Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

4. C4C ügyfélkapcsolatok SAP Cloud Ügyfélkapcsolatok kezelése az ügyfélszolgálaton keresztül. Partner Partner
a személyes adat 

jellegétől függ
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

5. LIBRA 6I/SZÁMLA Oracle adatbázis

Hulladékszállítással kapcsolatos szerződések kezelése, szerződések kezelése, szerződéses 

partnerek számlázása, járatszámok karbantartása, behajtási ügyek kezelése, vidék lakosainak 

fizetési felszólításai, csoportos beszedések kezelése, díjbeszedő elszámolása, közreműködő 

vállalkozások 

ügyfelek, partnerek ügyfelek, partnerek

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés ...----és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény,   - a 26/2013 

(IV.18.) Főv. KGy. Rendelet Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásáról.

6. LIBRA 6I/TÁRA Oracle adatbázis Jármű és eszközkarbantartás, külső környezetvédelmi és hatósági vizsgáztatás

partnerek, 

munkavállalók, 

hatóságok, hivatalok stb

ügyfelek, partnerek, 

munkavállalók

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján….. 

Kapcsolattartási adatok a 

szerződés megszűnéséig, 

illetve az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig. 

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés és a Mt. 11/A. § 

7. LIBRA 6I/SZERVÍZ Oracle adatbázis hulladékkezelés

partnerek, 

munkavállalók, 

hatóságok, hivatalok stb

ügyfelek, partnerek

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján….. 

Kapcsolattartási adatok a 

szerződés megszűnéséig, 

illetve az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig. 

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés ...----és a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény,   - a 26/2013 

(IV.18.) Főv. KGy. Rendelet Budapest Főváros területén végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásáról.

8. VCC Live

Call center hangrözítő 

alkalmazása (beszélgetés 

felvétele, visszahallgatása, 

ügyfélnek elküldése, 

archiválása) 

a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a 

panaszok, hibabejelentések felvétele
ügyfelek, partnerek ügyfelek, partnerek

az adatrögzítéstől 

számított  5 év 

(fogyasztóvédelmi 

törvény) 

A GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont törvényi felhatalmazás Fgytv. 17/B. § (3) bekezdés

10. ELO MS SQL adatbázis
Központi iratkezelő, ügykezelő rendszer. Beszerzési folyamatok, szerződések nyilvántartartása, 

kezelése.

partnerek, 

munkavállalók, 

hatóságok, hivatalok stb

partnerek, 

munkavállalók, 

hatóságok, 

hivatalok stb

az irat jellegétől függő Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

11. BABÉR
Bérnyilvántartó, bérszámfejtő 

program 
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu) munkavállalók munkavállalók a béradat jellegétől függő Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

https://www.budapestikozmuvek.hu/adatkezelesi-nyilvantartassal-kapcsolatos-informaciok
https://www.budapestikozmuvek.hu/adatkezelesi-nyilvantartassal-kapcsolatos-informaciok
https://www.budapestikozmuvek.hu/adatkezelesi-nyilvantartassal-kapcsolatos-informaciok
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https://www.budapestikozmuvek.hu/adatkezelesi-nyilvantartassal-kapcsolatos-informaciok


12. HRMASTER 
Munkaügyi adatok 

nyilvántartása
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu) munkavállalók munkavállalók

a munkaügyi adat 

jellegétől függő
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

13. ORACLE EBS/HR FKF-HR felhasználói felületek Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu) munkavállalók munkavállalók
a személyes adat 

jellegétől függ
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

14. HR SAP HR adatbázis Bérszámfejtés. Bér és személyi juttatások. Szabadság nyilvántartás. munkavállalók munkavállalók
a személyes adat 

jellegétől függ
Adatkezelési nyilvántartással kapcsolatos információk (budapestikozmuvek.hu)

15.
Seawing Munkaügyi 

nyilvántartó Rendszer
MS SQL adatbázis

Munkaidő nyilvántartás. Adatszolgáltatás bérszámfejtéshez. Munkaidő nyilvántartási adatok 

megjelenítése portálon.
munkavállalók munkavállalók

munkaügyi elévülési idő 3 

év
A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés

16.
Seawing Beléptető 

Rendszer
MS SQL adatbázis Be és kiláptetési adatok kezelése, nyilvántartása, megjelenítése portálon. munkavállalók munkavállalók

munkaügyi elévülési idő 3 

év
A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés

17.
ORACLE EBS 

/KINTLÉVŐSÉGEK
Oracle adatbázis Vevőtörzs karbantartás, számlázás, befolyáskezelés, vevői kintlévőség kezelés, behajtás ügyfelek, partnerek ügyfelek, partnerek

közszolgáltatási 

szerződés megszűnését 

követő 8 év a számvitelről 

szóló törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján és a 

A GDPR 6. cikk (1) bek. a)  b) és f)  pont az érintett hozzájárulása, a  felek közötti 

szerződés és az adatkezelő jogos érdeke

18.
ORACLE EBS 

/KÖTELEZETTSÉGEK
Oracle adatbázis Iktatás, igazolás, könyvelés, szállítói törzskarbantartás ügyfelek, partnerek ügyfelek, partnerek

a személyes adat 

jellegétől függ

A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont a felek közötti szerződés, kapcsolattartási adatoknál az 

érintett hozzájárulása
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