13. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

Ügyfelekkel
kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés
célja

Érintett hozzájárulásán
alapuló adatkezelés
révén kötelmi jogviszony
teljesítése, kötelmi
jogviszonyból eredő
jogok gyakorlása és
kötelezettségek
teljesítése; az adatkezelőt
terhelő jogi
kötelezettségek
teljesítése és az
adatkezelő jogos
érdekének érvényesítése.

Érintettek
kategóriái

Ügyfelek, azaz a
Társasággal üzletszerű
gazdasági tevékenysége
keretében végzett
tevékenységére
vonatkozóan kötelmi
jogviszonyt létesítő
természetes személyek.

Adatkezelő neve: Horgászjegy Kft.
Adatkezelő elérhetősége: 1124, Budapest, Korompai utca 17.
Adatkezelési felelős neve: Bogdán Csaba
Adatkezelési felelős elérhetősége: 1124, Budapest, Korompai utca 17.
Alkalmazottakkal
Weboldal látogatókkal
Kamera rendszerrel
kapcsolatos adatkezelés
kapcsolatos adatkezelés
kapcsolatos adatkezelés
Részben az érintett
hozzájárulásán alapuló
adatkezelés révén a vezető
tisztségviselői
jogviszonyból,
munkaviszonyból vagy
foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból eredő
jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése;
az adatkezelő terhelő jogi
kötelezettségek teljesítése
és az adatkezelő jogos
érdekének érvényesítése.
Alkalmazottak, azaz a
Társaság vezető
tisztségviselői,
munkavállalói, illetve a
Társasággal
foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló egyéb
személyek.

Érintett hozzájárulásán
alapuló adatkezelés révén
hírlevél-szolgáltatás, illetve
felhasználó előzmények
rögzítése a felhasználó
élmény növelése érdekében,
a honlappal kapcsolatban
felmerülő esetleges hibák,
továbbá támadási
kísérleteket megfelelően
észlelése és orvoslása.

Adatkezelő tulajdonában vagy
használatában álló ingó és
ingatlan vagyon védelme.

Honlap-látogatók, azaz olyan
harmadik személyek, akik a
Társaság kezelésében álló
horgaszjegy.hu weboldalt
elektronikus úton felkeresik.

Megfigyelt személyek, azaz
olyan személyek, akik a Társaság
tulajdonában álló és
vagyonvédelmi célból
működtetett kamerarendszer
megfigyelési területén
tartózkodnak.

Munkaerő-felvételben
résztvevő személyekkel
kapcsolatos adatkezelés
Munkaerő-felvételben
résztvevő pályázó
pályázati anyagának és a
pályázó alkalmasságának
megállapítása

Azon természetes
személyek, akik a Társaság
által meghirdetett
munkaerő-felvételre
jelentkeznek, és pályázati
anyagot küldenek a
Társaság részére (akár
közvetlenül, akár
közvetve).

Személyes
adatok
kategóriái









a természetes
személy
személyazonosító
adatait, így a
személyes adat
jogosultja
személyazonosító
igazolványának,
lakcímet igazoló
hatósági
igazolványának,
adóazonosító jelet
igazoló hatósági
igazolványának
adattartalmát;
a kötelmi jogviszony
jellegétől függően a
személyes adat
jogosultjának
bankszámlaszáma,
illetve bankszámláját
vezető pénzintézet
neve;
személyes adat
jogosultjának
elérhetősége
(telefonszáma, email
címe);
jogi személy fél
esetén a jogi személy
képviseletére
jogosult természetes
személy családi és
utóneve; tisztsége;
születési helye és
ideje; anyja születési
neve; állandó

Foglalkoztatáshoz
elengedhetetlen és
jogszabályok által
meghatározott személyes
adatok, illetve
bankszámlaszám és
bankszámlát vezető
pénzintézet neve (ez utóbbi
kettő személyes adat
hozzájáruláson alapuló
adatkezelés tárgya).

Hírlevél-szolgáltatás
nyújtásához elengedhetetlen
személyes adatként az
érintett családi és utóneve
valamint elektronikus
levelezési címe.
Felhasználói élmény
növeléséhez (süti), illetve
meghibásodás és támadás
észleléséhez és orvoslásához
szükséges, honlappal való
nyílt hálózaton keresztüli
csatlakozást biztosító eszköz
egyes adatai és az érintett
által használt IP-cím.

Az érintett minden olyan fizikai
megjelenésére vonatkozó adat,
amely folyamatos mozgóképfelvétel készítése során és a
kamerarendszer megfigyelési
területén észlelhető és
rögzíthető.

A munkaerő-felvételben
résztvevő által pályázati
anyagában megadott
személyes adatok (így
például különösen, de
nem kizárólagosan:
családi és

Címzettek
kategóriái

Törlésre
előirányzott
határidő

lakcíme, ennek
hiányában
tartózkodási címe.

jogszabályi
kötelezettség
teljesítése keretében
bíróság, hatóság
vagy egyéb szerv;

a kötelmi jogviszony
teljesítéséhez
elengedhetetlen
adattovábbítás
címzettje (pl. partner
vállalkozás), amely
adattovábbításhoz az
érintett hozzájárult.
Hozzájárulás
megadásától kezdődően
a jogviszony
megszűnésétől számított
5 év. Minden olyan
hozzájárulás alapján
kezelt személyes adat
esetén, amelyik a
pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló 2017. LIII. törvény
56-57. §
rendelkezéseinek hatálya
alá tartozik, az
adatkezelés időtartama:
kötelmi jogviszony











jogszabály által (a
Társaság mint
munkáltató számára)
előírt kötelezettség
teljesítése keretében
hatóság;
jogszabályi
kötelezettség
teljesítése keretében
bíróság, hatóság vagy
egyéb szerv

Jogszabályi
kötelezettségként
meghatározott
adatkezelés esetén a
vonatkozó
jogszabályban
meghatározott
időtartam;
hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetén a
személyes adat
jogosultja részéről
megadott hozzájárulást
tartalmazó nyilatkozat
aláírásától kezdődően a
jogviszony
megszűnését követő 5
év;
minden olyan
hozzájárulás alapján



jogszabályi kötelezettség
teljesítése keretében
bíróság, hatóság vagy
egyéb szerv

Rögzítéstől számított 5 év.



jogszabályi kötelezettség
teljesítése keretében
bíróság, hatóság vagy
egyéb szerv

Rögzítéstől számított 5 év.



jogszabályi
kötelezettség
teljesítése keretében
bíróság, hatóság
vagy egyéb szerv .

A munkaerő-felvétel
sikertelensége esetén,
vagy amennyiben a
pályázó az ajánlatot nem
fogadja el, úgy a Társaság
a pályázati anyagot, illetve
az azon keresztül
megismert és kezelt
személyes adatot
haladéktalanul törli
nyilvántartásából. Sikeres
munkaerő-felvétel esetén
a pályázati anyagban
meghatározott azon
személyes adatokat,
amelyek további
kezeléséhez pályázó
hozzájárult, a
munkavállalókról vezetett

megszűnésétől számított
8 év.

Technikai és
szervezési
intézkedések

kezelt személyes adat
esetén, amelyik a
pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló 2017. LIII. törvény
56-57. §
rendelkezéseinek
hatálya alá tartozik, az
adatkezelés időtartama:
kötelmi jogviszony
megszűnését követő 8
év.
A Társaság mint adatkezelő – a tudomány és technológia mindenkori állásának és fejlődésének figyelembevételével – köteles
biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
a) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
b) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
c) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
d) nem továbbítják a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérően;
e) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik
hozzáférhetetlenné;
f) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

nyilvántartás részeként
kezeli tovább a Társaság.

