Adatkezelési tájékozató a GDPR-nak megfelelően
B-Top cégcsoport

A jelen Adatkezelési tájékozató a B-Top cégcsoport által kezelt adatok vonatkozásában került összeállításra.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót (akár ügyfelünk, akár csak érdeklődő szolgáltatásaink és cégünk
iránt), annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel
kapcsolatos jogait.
A B-Top cégcsoport adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára
személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
GDPR rendelet 13. és 14. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adjuk.
1.

Fogalmak

A jelen Adatkezelési tájékozató keretében használt következő szavakon és kifejezéseken az alábbiakat kell érteni:
•

B-Top cégcsoport: B-TOP Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Törvényszék
Cégbírósága 06-09-008121, adószám: 12893100-2-06), Opti-TOP Üzletviteli Szolgáltató Betéti Társaság
(Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-06-066168, adószám: 20518176-1-13), OPTI-TOP
Könyvelő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-956439, adószám:
23173516-1-43)

•

Jogszabályok:
o

o

Adózási jogszabályok:
§

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

§

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

§

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

§

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

§

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

§

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Pénzmosás elleni jogszabályok:
§

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény

§

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény

o

Munka Törvénykönyve: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

o

Adatvédelmi jogszabályok:
§

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
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történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – „GDPR Rendelet”
§

•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény – „Info törvény”

Közreműködők:
o

Microware Hungary Kft., (https://www.domainabc.hu/cegadatok/ , székhely: 1101 Budapest
Expo Tér. 5-7., E-mail: domreg@microware.hu) – „Microware”

o

Wix.com Ltd. (http://www.wix.com/ , székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San
Francisco, CA 94158 Amerikai Egyesült Államok, e-mail: abuse@wix.com és
http://www.wix.com/about/contact-us) – „Wix”

o

Google Inc. (https://www.google.hu/services/ , székhely: 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain
View,
CA
94043,
Amerikai
Egyesült
Államok,
https://www.google.hu/intl/hu/contact/) – „Google”

o

Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (https://www.microsoft.com/hu-hu/ , székhely: 23-29, Rives de
Clausen, l-2165 Luxemburg, https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus) – „Microsoft”

o

Drive Headquarters Inc. (https://www.drivehq.com/ , székhely: 2551 San Ramon Valley Blvd,
Ste 213, San Ramon, CA 94583, Amerikai Egyesült Államok, e-mail: support@drivehq.com
https://www.drivehq.com/about/Contacts.aspx ) - „DriveHQ”

o

NLLAPPS Inc. (http://nllapps.com/ , székhely: 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona
85260, Amerikai Egyesült Államok, e-mail: m@nllapps.com) – „NLL”

o

Comet Scientific Software Ltd. (https://app.comsci.co.uk/ , székhely: 80 Northfield Road,
RINGWOOD,
Hampshire
BH24
1ST,
Egyesült
Királyság,
http://www.comsci.co.uk/contactus.html) – „Camac”

o

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (www.paypal.com , székhely: 22-24 Boulevard Royal L2449, Luxembourg, https://www.paypal.com/hu/selfhelp/home) – „PayPal”

o

KBOSS.hu Kft. (www.szamlazz.hu , székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.,
info@szamlazz.hu) – „szamlazz.hu”

•

Felhőtárolók:
o Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai
Egyesült Államok, https://www.google.hu/intl/hu/contact/) - „GoogleDrive” szolgáltatás
o Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (székhelye: 23-29, Rives de Clausen, l-2165 Luxemburg,
https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus) – „OneDrive” szolgáltatás

2.

Az adatkezelő adatai

•

Az adatkezelő neve:

B-Top cégcsoport cégei, a cégek között az adatok szabadon átadhatóak

•

Cím:

2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.
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•

Weblap:

www.btop.hu
és
a
weblaphoz
tartozó
social
media
felületek (Facebook, Instagram, Twitter - linkek a honlapon elérhetőek)

•

Kapcsolattartás:

adatkezeles@btop.hu

•

Telefon:

+36 20/327-7033 (és hatósági hívásokra: +36 20/444-7654)

•

Adatvédelmi Tisztviselő: Az adatvédelmi jogszabályok alapján kijelölése nem kötelező, így nem került
kijelölésre

•

Adatvédelmi kérelmek, panaszok: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése, esetleg panasza van az
adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti címekre küldheti.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

•

Adatfeldolgozás:
Tevékenységünk során nem végzünk adatfeldolgozást, kizárólag
adatkezelőként járunk el (az adatkezelés célját és eszközét saját magunk határozzuk meg, ezek
tekintetében fenntartjuk, hogy önálló döntési és rendelkezési jogunk van)

•

Külföldi adattovábbítás: a fentebb részletezett közreműködők részére történik adattovábbítás, beleértve
adattovábbítást harmadik országba is.

•

Jogorvoslati tájékoztatás: Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

•

Adatbiztonság: Saját és ügyfeleink adataink védelme és biztonságának megőrzése egyik prioritást élvező
feladatunk. Ennek érdekében
o

o

az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazzunk:
§

a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési és
távfelügyeltbe bekötött riasztó rendszer működtetésével biztosítjuk, hogy
épületbe/irodába jogosulatlan személyek ne léphessenek be

§

a mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférés elkerülése érdekében biztosítjuk, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne
férhessen hozzá arra jogosulatlan személy

§

irodáinkat kamerás megfigyelőrendszerrel szereltük fel

§

szünetmentes tápegységeket használunk

az alábbi logikai kontrollokat alkalmazzuk:
§

biztosítjuk, hogy a kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal
rendelkezők férjenek hozzá

§

számítógépeinken és mobil eszközeinken is erős jelszókat és belépési azonosítókat
alkalmazunk

§

felhőtárolóinkhoz történő hozzáférést is jelszavak védik
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o

3.

az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazzuk:
§

biztosítjuk, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban
nyomon követhető legyen

§

iratkezelési eljárásrendet alakítottunk ki

Adatkezelési célok általában

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
•

weboldalunkon keresztül lebonyolított ajánlatkéréshez, szolgáltatás megrendeléshez kapcsolódóan a
vevők (potenciális ügyfelek), illetve kapcsolódó szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség
teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

•

munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

•

partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

•

vagyonvédelem, személyi biztonság;

•

belső adminisztráció megkönnyítés

4.

Az adatkezelési tevékenységeink bemutatása

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy milyen adatokat kezelünk. Önnek joga van kérni adatai
helyesbítését, és azt, hogy azokat feledjük el (töröljük). Elfeledtetésre csak akkor kerülhet sor, ha az adatok
kezelését jogszabály nem írja elő számunkra.
(1) Weblapunkon és a kapcsolódó social media oldalakon gyűjtött adatok
a. Tevékenység: Az általunk üzemeltetett weboldalra való belépéskor a weboldal automatikusan
elmenthet információkat az Ön számítógépéről, vagy a böngészésre használt eszközéről
(például: tablet, okostelefon). Erre a célra ún. weboldalunk számítógépes „sütiket” (cookie)
használ. A cookie egy rövid szöveg vagy adatsor, amelyet a felkeresett webhely küld el
böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat,
például az Ön által használt nyelvet, képernyőfelbontást (ideértve a desktop és a mobil
böngészők megkülönböztetését) és egyéb beállításokat. Ha Ön nem kívánja, hogy ilyen módon
adatokat rögzítsünk, kérjük zárja be internetes oldalunkat vagy privát módban folytassa a
böngészést.
b. Kezelt adatok: Rögzítjük az Internet protokoll (IP) címet, amely a számítógépet az internethez
kapcsolja. Szoftvereszközöket használhatunk a munkamenetek információinak mérésére és
összegyűjtésére, beleértve az oldal válaszidejét, az egyes oldalak látogatásának hosszát, az oldal
interakció-információit és az oldalról történő böngészéshez használt módszereket, földrajzi
helyet, böngésző típusát. Személyesen azonosítható adatokat nem gyűjtünk.
c. Adatkezelési cél: Gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely
használata. A halmozott adatokból statisztikákat készítünk elemzési célból. A cookie-k fontos
szerepet játszanak, nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. Például a cookiera vonatkozó figyelmeztetésünket csak egyszer kell elfogadnia, a következő látogatáskor már a
kérdés nem fog megjelenni.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása
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e.

f.

g.

Adattovábbítás: Az Ön adatait a Google és a Wix segítségével dolgozzuk fel, azok tárolása az Ö
szervereinken történik. Bővebb információ elérhető itt:
https://support.wix.com/en/article/preparing-your-wix-site-for-the-gdpr és
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .
Jelen vagyunk még a Facebookon, az Instagram és a Twitter platformon, a vonatkozó
tájékoztatások itt elérhetőek:
https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr
https://help.instagram.com/2000935033561463
https://gdpr.twitter.com/en.html
Adattárolás módja: Honlapunk a Wix platformon található. A Wix biztosítja az online
platformot, amely lehetővé teszi számunkra, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat, cégeinket
bemutassuk Önnek. Adatait a Wix, a Facebook és a Google saját adattárolóján, adatbázisokon
és az általános alkalmazásokon keresztül tárolhatja. Az adatokat biztonságos szervereken
tárolják tűzfal mögött, elérésük titkosított „https://” protokollon keresztül történik.
Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatokat 18 hónapig tároljuk.

(2) A weboldalunkon keresztül leadott ajánlatkérések tekintetében kezelt adatok
a. Tevékenység: Ahhoz, hogy Ön számára ajánlatot tudjuk adni szolgáltatásaink igénybevételére,
bizonyos adatokat el kell tárolnunk Önről és/vagy a cégéről.
b. Kezelt adatok: az Ön e-mail címe, vállalkozási, adózási alapadatai, neve (cégnév, személy
vezeték- és keresztneve), adószáma.
c. Adatkezelési cél: Az Ön számára történő ajánlatadás.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása
e. Adattovábbítás: Az Ön adatait a Google és a Wix segítségével dolgozzuk fel, azok tárolása az Ö
szervereinken történik.
f. Adattárolás módja: Az Ön adatait a Google és a Wix segítségével dolgozzuk fel, azok tárolása
az Ö szervereinken történik.
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatokat 3 hónapig őrizzük meg, utána véglegesen
törlésre kerülnek.
(3) A hozzánk beérkező e-mailek tekintetében kezelt adatok
a. Tevékenység: Ha Ön nem ügyfelünk és e-mailt ír nekünk, e-mail címét és az e-mailben megadott
adatait tároljuk.
b. Kezelt adatok: Az Ön e-mail címe, és az Ön által megadott adatok.
c. Adatkezelési cél: Az Ön számára történő ajánlatadás vagy válaszadás.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése és az azt
megelőző lépések
e. Adattovábbítás: Adatait biztonsági okokból OneDrive és GoogleDrive szolgáltatások
segítségével tároljuk.
f. Adattárolás módja: Az adatait a saját szerverünk mellett a OneDrive és GoogleDrive felső
szolgáltatások segítségével tároljuk
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatokat 3 hónapig őrzi meg, utána véglegesen törlésre
kerülnek.
(4) A hozzánk (irodáink valamelyikébe) látogatók tekintetében kezelt adatok
a. Tevékenység: Irodáinkban biztonsági okokból, az ott található vagyontárgyak
vagyonbiztonságának védelme, továbbá az ott élő vagy oda látogató személyek esetén az emberi
élet és a testi épség védelme, ideértve különösen a jogsértő cselekmények megelőzését és a
jogsértő cselekmények utólagos bizonyítását az érkező látogatókról 0-24 órás IP kamerás
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felvételeket készítünk. A felvételek nem irányulnak közterületre, kizárólag saját irodáinkban
készítünk felvételeket.
i. Az adatkezelő összesen 10 darab kamerát helyezett el az adatgyűjtési területen,
amelyek az alábbi területeket figyelik meg a dunaharaszti irodánkban:
- épületen belüli folyosók és szobák,
- irodai terület,
- irattároló helyiségek (padlás),
- garázs,
- az épületen kívüli terület, különösen az utcafronti kerítésen belül eső terület.
ii. Az adatkezelő összesen 3 darab kamerát helyezett el az adatgyűjtési területen, amelyek
az alábbi területeket figyelik meg a budapesti irodánkban:
- lakáson belüli folyosók,
- irodai terület,
- előszoba, különösen a bejárati ajtón belüli terület, mint belépési pont.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Kezelt adatok: Az adatkezelő a kamerával történő megfigyelés során az érintettekről készült
digitális videó és/vagy fénykép felvételt (így különösen az arcképmását és hangját, mint
személyes adatot) a jelen tájékoztató szerint kezeli. Az elhelyezett kamerák olyan minőségű
felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amelyek lehetővé teszik az érintettek egyedi
azonosítását.
Adatkezelési cél: A vagyonbiztonság védelme.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek érvényesítése
Adattovábbítás: Az adatokat a Camac és DriveHQ szolgáltatások részére a készítés után azonnal
továbbítjuk tárolás céljából.
Adattárolás módja: Az adatokat saját szervereink mellett a Camac és DriveHQ szolgáltatások
segítségével tároljuk Európai Uniós és harmadik országbeli szervereken.
Az adattörlésre előirányzott határidő: A folyamatos felvételeket 3 nap, a képkockákat 7 napig
tároljuk, de incidens esetén a rendőrség utasításaink megfelelően történik a tárolás.

(5) A hozzánk beérkező vagy a tőlünk indított telefonhívások tekintetében kezelt adatok
a. Tevékenység: Az adatkezelő a +36 20/327-7033 és a +36 20/444-7654 telefonszámra érkező, és
onnan kezdeményezett telefonhívásokról hangfelvételeket készít, és a felvételeket tárolja.
b. Kezelt adatok: Az adatkezelő a telefonálás során készült digitális hangfelvételt (így különösen
az érintett hangját, mint személyes adatot) a jelen tájékoztató szerint kezeli. A hangfelvétel
automatikusan készül és lehetővé teszi az érintettek egyedi azonosítását.
c. Adatkezelési cél: Az adatkezelés célja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, ideértve a
vagyon- és jogbiztonság védelmét, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzését és a jogsértő
cselekmények utólagos bizonyítását.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek érvényesítése
e. Adattovábbítás: Az adatokat a GoogleDrive és a OneDrive szolgáltatások részére továbbítjuk
tárolás céljából.
f. Adattárolás módja: Az adatokat a mobiltelefon-készülék mellett, a GoogleDrive és a OneDrive
szolgáltatások segítségével tároljuk az NLL szolgáltatásának igénybevételével.
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: A rögzített felvételeket 60 napig őrizzük meg.
(6) Ügyfeleink vonatkozásában kezelt adatok:
a. Tevékenység: Ügyfeleink vonatkozásában azok adatait a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges
mértékben tároljuk.
b. Kezelt adatok: Az Ön e-mail címe, vállalkozási, adózási alapadatai, neve (cégnév, személy
vezeték- és keresztneve), adószáma, továbbá az ügyvezető és a cégtulajdonosok adatai (név,
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c.
d.
e.

f.
g.

születési név, anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, születési hely, idő, személyi igazolvány
(vagy más azonosító igazolvány) száma, e-mail cím, telefonszám)
Adatkezelési cél: Az adatokat részben szolgáltatásaink nyújtása, részben a Pénzmosás elleni
jogszabályok előírásai alapján kezeljük
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése és GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése
Adattovábbítás: Az adatokat a GoogleDrive és a OneDrive szolgáltatások részére továbbítjuk.
Ha Ön fizetést kezdeményez weboldalunkon, akkor a vonatkozó adatait a PayPal részére
továbbítjuk. Ahhoz, hogy Ön részére számlát készíthessünk a vonatkozó adatait a szamlazz.hu
rendszere felé továbbítjuk.
Adattárolás módja: Az adatokat a saját szervereink mellett, a GoogleDrive és a OneDrive
szolgáltatások segítségével tároljuk. Számlázási adatait a szamlazz.hu szerverein tároljuk.
Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatait 8 évig őrizzük meg.

(7) A tevékenységünk (könyvelési szolgáltatás, adózási, ügyviteli szolgáltatás) keretében kezelt adatok:
a. Tevékenység: Az Ön számára könyvelési szolgáltatás, adózási, ügyviteli szolgáltatást nyújtunk,
melyhez adatokat kell kezelnünk.
b. Kezelt adatok: Az Öntől kapott könyvelési bizonylatok (számlák, szerződések, megállapodások,
iratok, feljegyzések, stb.) és az azok alapján előálló a könyvelés, adózás, beszámoló készítés,
bérszámfejtés céljából előálló mindenféle adat. Különleges személyes adatot (faji, etnikai,
politikai, vallási, világnézeti, genetikai, biometrikus, egészségügyi, szexuális, bűncselekményre
vonatkozó adatok) nem kezelünk.
c. Adatkezelési cél: Az adatokat a törvényi és jogszabályi előírások (különösen adózási
jogszabályok) betartása okán és az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében kezeljük.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése és GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése
e. Adattovábbítás: Az adatokat a GoogleDrive és a OneDrive szolgáltatások részére továbbítjuk.
Bizonyos, a jogszabályok által meghatározott adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, Államkincstár vagy adott esetben az önkormányzati
adóhatóságok részére továbbítunk.
f. Adattárolás módja: Az adatokat a saját szervereink mellett, a GoogleDrive és a OneDrive
szolgáltatások segítségével tároljuk. A fizikai adatokat irattárunkban tároljuk.
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatait általában 8 évig őrizzük meg, de az
adatmegőrzési idő 5 év (mely a vonatkozó bevallás benyújtásától számolandó) a számviteli
alapbizonylatok esetén, és soha nem kerülnek törlésre a nyugdíj megállapításához szükséges
bérszámfejtési adatok.
(8) A tevékenységünk (székhely-szolgáltatás) keretében kezelt adatok:
a. Tevékenység: Az Ön számára székhely-szolgáltatás nyújtunk, melyhez adatokat kell kezelnünk,
oly módon, hogy postai küldeményeit felbontjuk, azok tartalmát scanneljük és e-mailen
továbbítjuk az Ön részére.
b. Kezelt adatok: Az Ön részre küldött postai küldeményekben szereplő adatok. Az adatokat nem
dolgozzuk fel (leveleit nem olvassuk el).
c. Adatkezelési cél: Az adatkezeléssel az Önnel kötött szerződéses kötelezettségünket teljesítjük.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
e. Adattovábbítás: Az adatokat kizárólag Ön számára továbbítjuk.
f. Adattárolás módja: Az adatait saját szervereinken tároljuk. A fizikai adatokat irattárunkban
tároljuk, ameddig át nem adjuk Önnek.
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatokat saját szervereinkről 3 hónap után töröljük. A
fizikai adatokat irattárunkban tároljuk, ameddig át nem adjuk Önnek.
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(9) Munkavállalóink tekintetében kezelt adatok:
a. Tevékenység: A munkavállalók adatait a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezései
alapján kezeljük.
b. Kezelt adatok: Munkavállalóink tekintetében a következő adatokat kezeljük: név, születési név,
anyja neve, adóazonosító, TAJ szám, születési hely, idő, személyi igazolvány (vagy más
azonosító igazolvány) száma, e-mail cím, telefonszám, továbbá az Önéletrajzban megadott
adatok.
c. Adatkezelési cél: Az adatkezeléssel törvényi kötelezettségeinket teljesítjük.
d. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése és GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése
e. Adattovábbítás: Az adatokat a GoogleDrive és a OneDrive szolgáltatások részére továbbítjuk.
f. Adattárolás módja: Az adatokat a saját szervereink mellett, a GoogleDrive és a OneDrive
szolgáltatások segítségével tároljuk. A fizikai adatokat irattárunkban tároljuk.
g. Az adattörlésre előirányzott határidő: Az adatait általában 5 évig őrizzük meg, de soha nem
kerülnek törlésre a nyugdíj megállapításához szükséges bérszámfejtési adatok.
Mindezek mellett a fenti (3), (4) és (5) pontokban meghatározott adatkezelés munkavállalóinkra is
kiterjed.

5.

Változáskövető, hatályosítás

Jelen Adatkezelési tájékozató 2020. február 21-től hatályos. Közzétéve és elektronikus időbélyegzővel ellátva:
2020. február 20. Korábbi verziók változásai:
•

•
•

2020. február 21-től hatályos verzió: Googel+ szolgáltatás törlése (annak megszűnése miatt), Twitter
és Instagram platformok bevezetése, kamerás megfigyelés bővítése, állami szervek neveinek
(Államkincstár) frissítése, apróbb pontosítások
2018. június 21-től hatályos verzió: Apróbb pontosítások, értelmezést javító fogalmazások
2018. május 25-től hatályos verzió: Adatkezelési tájékoztató bevezetése (első verzió)
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