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Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft,
6728 Szeged, Városgazda sor 1, mint közszolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) által ellátott
szolgáltatási tevékenység során a Szolgáltató birtokába jutott és kezelt személyes adatok,
valamint a http://www.szkht.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során
megadott és a weboldal üzemeltetése során kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A személyes adatok kezelését a Szolgáltató az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:








Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat gyűjthető és kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és releváns. A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben a jogi és/vagy
jogos érdekének fennállásáig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek
a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az
adatkezelést jogszerűen és tisztességesen valamint az érintett számára átláthatóan
kell végezni.

1. Általános rendelkezések
Az Adatkezelő olyan közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
amely közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény alapján a helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (az Mötv.) 13. § /1/ bek. 2. 5. pontjai alapján a helyi önkormányzat feladata a
települési környezet tisztaságának biztosítása, a közparkok, egyéb közterületek fenntartása,
valamint a rovar- és rágcsálóirtás.
A Mötv. 13. § /1/ bek. 2. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a településüzemeltetés,
ezen belül a köztemetők kialakítása és fenntartása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete rendelkezik a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről,
melynek 3. §-a alapján az önkormányzat a Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Kft.
útján gondoskodik a köztemetők és létesítmények fenntartásáról, valamint az ott folyó
temetkezési és egyéb tevékenységek végzéséről. A Szegedi Testamentum Temetkezési
Nonprofit Kft. a 124/2015. (III.27.) és 125/2015. ( III.27.) Kgy. határozatok, valamint a
364/2015. (IX.25.) és 365/2015. (IX.25.) Kgy. sz. határozatok alapján beolvadt a Társaságba, a
Társaság a Szegedi Testamentum Temetkezési Nonprofit Kft. jogutódja.
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Az adatkezelő neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Az adatkezelő címe: 6728 Szeged Városgazda sor 1.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: szkht@szkht.hu
telefon : 62/ 777-222
honlap: http://www.szkht.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
név: Németh Tamás
telefon: 62 – 777 – 136
fax: 62 – 777 - 178
e-mail: nemeth.tamas@szkht.hu
Fogyasztóvédelmi referens:
név: dr. Tomasovszky Csilla
telefon: 62- 777 - 222
fax: 62 – 777 - 271
e-mail: tomcsi02@szkht.hu

2. Az adatkezelés jogalapja:








Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közérdekű jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 13§ (1) bekezdés 19. pontja alapján
átruházott önkormányzati feladat ellátása) – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéshez
szükséges (a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv 33 – 37/C § bek, 41- 45 § ) GDPR
6. cikk (1) bekezdés c.) pont
az adatkezelés a szolgáltatási és közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez
szükséges, melyben érintett az a természetes személy, akinek a személyes adatát
a Szolgáltató kezeli - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása - GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a.) pont

Adatkezeléssel érintettek köre:
Az adatkezeléssel érintettek azok a természetes személyek, akik a Szolgáltató szolgáltatási
területén, Hulladéktörvény és/vagy a helyi önkormányzati rendelet alapján
ingatlanhasználónak minősülnek, a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt, szerződés
teljesítése jogcímén, a hatályának megszűnését követően a közszolgáltatási díjtartozás
megfizetéséig/elévüléséig illetve számviteli bizonylat kiállítása esetén, a Számviteli törvény
által előírt megőrzési idő lejártáig, jogi érdek fennállása okán.
Egyéb esetekben az adatkezeléshez való hozzájárulással, melyben az érintettek kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban és a
közzétett Adatkezelési Szabályzatában írt módon kezelje.
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3. Kezelt személyes adatok köre
A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:






a természetes személy nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, édesanyja
nevét, valamint lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét;
önkéntes adatszolgáltatásban megadott egyéb adatokat
e-mail útján történt bejelentés, panaszkezelés során a természetes személy e- mail
elérhetőségét. Az e-mail címről érkezett bármely bejelentés csak a bejelentő előzetes
regisztrációja alapján minősül hiteles és azonosítható bejelentésnek, adatvédelmi
incidens szabályok alkalmazása alapján a nem azonosítható e-mailről történt
bármilyen bejelentés hatálytalan.
weboldalon történő ügyintézés esetén belépéshez szükséges egyedi felhasználó név–
cél: azonosítás belépéshez

Telefonos ügyfélszolgálaton kezelt személyes adatok:
Az Adatkezelő a szolgáltatási tevékenységének ellátása érdekében telefonos ügyfélszolgálatot
üzemeltet. A telefonos kommunikáció során hangfelvétel rögzítéséhez az érintettek önkéntes
és kifejezett hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást megelőzően az érintettek adatainak
kezelésére való figyelemfelhívásra kerül sor, tájékoztatva az adatkezeléssel összefüggő
jogokról részletesebb információkat tartalmazó jelen Adatkezelési Tájékoztatóra, amely az
Adatkezelő honlapján érhető el.
Jogszabály kötelező rendelkezése alapján az ügyfelek által, a telefonos ügyfélszolgálaton
bejelentett panaszt kötelezően rögzíteni kell és azt 5 évig meg kell őrizni, erről az érintettet
mind a bejövő, mind a kimenő hangfelvételek rögzítése kezdetén tájékoztatni kell. A
panaszkezeléssel összefüggő részletes szabályokat az Adatkezelő Panaszkezelési Szabályzata
tartalmazza, mely az Adatkezelő honlapján megtekinthető.
Hangfelvételek megőrzési ideje – jogszabály kötelező előírása folytán – panaszügyek és más
ügyfélszolgálati egyéb telefonos ügyintézést rögzítő hangfelvételek esetében – amelyet
kizárólag az érintett hozzájárulása esetén lehet rögzíteni – 5 év.
Meghirdetett állásra jelentkezők adatai:
Az állásra jelentkező a személyes adatai megadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az
Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint kezelje. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő
kapcsolatfelvétel.
Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs
önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A kezelt személyes adatok köre:
A jelentkezés során az Adatkezelő a pályázó alábbi adatait kezelheti:
a) pályázó neve, születési neve, születési ideje, helye;
b) pályázó lakóhelye, tartózkodási helye;
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pályázó telefonszáma/telefonszámai;
pályázó email címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete, vége;
korábbi beosztások, munkakörök leírásai;
végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;
tanulmányok kezdete és vége;
a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa,
megszerzésének
ideje;
idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének
ideje;
további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje
egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levél)

A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésének a célja az Adatkezelő új
munkatársainak a kiválasztása, így:




az a)-d) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a pályázó azonosítása,
valamint a pályázóval való kapcsolattartás
az e)-g) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a betöltendő
munkakörhöz szükséges munkatapasztalat ellenőrzése
a h)-m) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a betöltendő
munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek
ellenőrzése.

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott, valamint a feltöltött dokumentumokban
feltüntetett személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok
elbírálása során használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz
elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen kötelezően megadandó információkra felhívjuk a
figyelmet.
A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek az előzőekben megjelölt adatkezelési célok
megvalósításában közreműködő munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg. A személyes
adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az érintet
hozzájárulása alapján van lehetőség.
Az adatokhoz az adatkezelőn kívül más nem fér hozzá.
Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra, de a jövőben létesítendő munkakörre is
fenntartja jelentkezését, hozzájárulása alapján a személyes adatai maximum 9 hónapig
őrizhetőek. Az új elbírálás során a munkáltató az érintettet 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány bemutatására kérheti fel.
Amennyiben a felvételi eljárás során ki nem választott érintett nem ad kifejezett hozzájárulást
személyes adatai további kezeléséhez, azokat 60 napon belül az Adatkezelő köteles törölni. Ha
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a kiválasztási eljárás során ki nem választott érintett kifejezett hozzájárulást ad személyes
adatinak további kezelésére, személyes adatait az Adatkezelő 9 hónapig kezelheti.
Vagyonvédelmi megfigyelő rendszer:
Társaságunk a telephelyein
•

emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,

•

veszélyes anyagok őrzése,

•

üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme valamint

•

vagyonvédelem

céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz
(továbbiakban felvétel).
Az elektronikus eszköz által rögzített felvételen az azon szereplő személy magatartása
személyes adatnak minősül.
Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelésünk jogalapja a munkáltató
jogos érdeke, illetve egyes esetekben az érintett hozzájárulása. A rendszer üzemeltetője, a
személyes adatok adatkezelője Társaságunk.
A rögzített felvételeket főszabályként három munkanapig tároljuk, kivéve ha valamely
tevékenység vagy körülmény olyan kivételes esetet jelent, amikor – a célhoz kötöttség elvével
és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve – a felvételeket három munkanapnál hosszabb
időtartamig szükséges megőrizni. Társaságunknál üzemelő kamerák által rögzített felvételek
megőrzési idejének vonatkozásában A személy- és vagyonvédelmi valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005 évi CXXXIII törvény valamint A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény az irányadó.
Az Adatkezelőnél üzemelő kamerák jegyzéke jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében
található.

4. Az Adatkezelő weboldalának cookie kezelése
A www.szkht.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében. Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során
megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (ASP.NET_SessionId), a böngésző
specifikációjának megismerése (sifrFetch).
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama a látogató honlapon elindított munkamenetének időtartama
(ASP.NET_SessionId, sifrFetch).
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el

bővebb

információ:

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a
sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a birtokába jutott és kezelt személyes adatokat a szolgáltatási jogviszony
fennállását követő 5+1 évig (elévülési idő figyelembevételével), tartozás esetén annak
elévüléséig, a számlázás alapját képező adatokat, a Számviteli törvény szerint, az adatok
körérére vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokban foglalt határidő lejártáig kezeli.

6. Adattovábbítás belföldre
Az adatkezelő hatósági, vagy más közfeladatot ellátó szervek részére indokolt esetben
továbbíthat személyes adatot.

7. Adattovábbítás külföldre
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja külföldre.

8. Adatfeldolgozók
Az adatfeldolgozók listája az jelen Tájékoztató 2. számú mellékletében található.

9. Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél




tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő - a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
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Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha






kezelése jogellenes
az érintett kéri és az adat nem tartozik a kötelező adatkezelés körébe
az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt
azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.

8. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,





ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
törvényben meghatározott egyéb esetben

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
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akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági
jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló
megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek
jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi
képviselők részére is kiadhatók.

9. Bírósági jogorvoslat
Amennyiben az érintett álláspontja szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok
védelméhez fűződő bármely jogát, az esetleges jogsértés orvosolhatósága érdekében,
elsőként az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot.
Amennyiben ennek során a kifogás nem orvosolható az érintett a jogainak megsértése esetén
az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az
érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy
az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott
A törvényi kötelezettség teljesítése kapcsán az érintett adatai az érintett adatközlése,
hozzájárulása nélkül is kezelhető a szabályzatban foglaltak szerint, ezzel kapcsolatosan
kárigény nem érvényesíthető.

10. Hatóság eljárása
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól ( GDPR 77 cikk ):
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
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Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
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1.számú melléklet: Kamerajegyzék
A kamera felszerelési
helye

A kamera által megfigyelt
terület

Cél

Üzemelés
módja

1

Városgazda sor

Városgazda sori út

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Személyzeti bejárat belső

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Személyzeti bejárat külső
rész+Vezetői, vendégparkoló

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

4

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Dolgozói parkoló

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

5

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Teherporta belső rész

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

6

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Teherporta belső rész II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

7

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Közlekedő, folyosó

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

8

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Közlekedő folyosó II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

9

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Ügyvezetői titkárság
bejárata

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
0

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Földszínti Irodák kis folyosó

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
1

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Útügyi csoport előtér

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
2

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Emeleti folyosó, beléptető
kapu

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
3

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Emeleti folyosó, irodák
bejárata

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
4

Városgazda sor 1.
Központi irodaház

Hűtők, kávéautomaták

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
5

Városgazda sor 1.
Kerékpártároló

Kerékpártároló+bejárat I

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
6

Városgazda sor 1.
Kerékpártároló

Kerékpártároló+bejárat II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
7

Városgazda sor 1.
Kerékpártároló

Kerékpártároló belső I

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
8

Városgazda sor 1.
Kerékpártároló

Kerékpártároló belső II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

1
9

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Üzemanyagkút I

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
0

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Üzemanyagkút II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített
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2
1

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Üzemanyagkút III

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
2

Városgazda sor 1.
Központi telephely

Gépjárműmosó

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
3

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Ügyféltér

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
4

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Iroda épület külső udvar I

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
5

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Iroda épület külső udvar II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
6

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Iroda épület külső rész

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
7

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Ebédlő bejárat

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
8

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Bemutató terem

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2
9

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Szerverszoba, Informatika

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
0

Fonógyári út 9.
Irodaépület

Iroda épület kiskapu

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
1

Fonógyári út 9.
Főbejárat

Porta főbejárat

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
2

Fonógyári út 9.
Főbejárat

Porta sorompó

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
3

Attila utca 11. - Szalon

Ügyféltér

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
4

Attila utca 11. - Szalon

Bemutató terem I

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
5

Attila utca 11. - Szalon

Bemutató terem II

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

3
6

Attila utca 11. - Szalon

Bemutató terem III

Személy- és
vagyonvédelem

24 órás,
rögzített

2.számú melléklet: Adatfeldolgozók listája
Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozást érintő tevékenység megnevezése

ERIX Kft.

Biztosítási alkusz

Dr. Tomasovszky Csilla

Fogyasztóvédelmi referens

Itsecure Kft.

Temetkezési nyilvántartó szoftver fejlesztése

Precíz Kft.

Munka-, tűzvédelmi feladatok ellátása

Ritek Zrt.

Ügyfélnyilvántartó rendszer-fejlesztés

Magyar Posta Zrt.

Ügyfelekkel történő levelezés kézbesítése

Profi Biztonságtechnikai Kft.

Vagyonvédelmi, rendészeti feladatok ellátása
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Ügyviteli rendszer fejlesztése

3. számú melléklet: érdekmérlegelési tesztek
Érdekmérlegelési teszt
álláshirdetési pályázathoz benyújtott anyagok nyilvántartására

Az Adatkezelő a munkaviszony létesítés előtt számos esetben álláshirdetési pályázatot ír ki,
melynek során a pályázó alábbi személyes adatait kezeli:
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

pályázó neve, születési neve, születési ideje, helye;
pályázó lakóhelye, tartózkodási helye;
pályázó telefonszáma/telefonszámai;
pályázó email címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete, vége;
korábbi beosztások, munkakörök leírásai;
végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;
tanulmányok kezdete és vége;
a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa,
megszerzésének
y) ideje;
z) idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje;
aa) további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje
bb) egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levél)

Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A jogos érdek az alábbiakban határozható meg:
Az Adatkezelő, mint munkáltató álláshirdetési pályázat útján kívánja megtalálni az adott
munkakörre jelentkező pályázók közül a meghirdetett pozícióra legalkalmasabb jelöltet. Ehhez
a szűk körben vett személyes adatokon ( név, lakcím, telefonszám ) túl további személyes
adatok is szükségesek lehetnek ( végzettség, előző munkahelyek adatai stb.), melyek egy
részét, a munkáltató az álláshirdetésben feltüntetni kért adatként megadja, más részét az
érintettek önállóan tüntetik fel, hogy több információt adjanak a sikeres kiválasztásuk
érdekében.
A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésének a célja az Adatkezelő új
munkatársainak a kiválasztása, így:



az a)-d) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a pályázó azonosítása,
valamint a pályázóval való kapcsolattartás
az e)-g) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a betöltendő
munkakörhöz szükséges munkatapasztalat ellenőrzése
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a h)-m) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a betöltendő
munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek
ellenőrzése.

A jogos érdek időtartama a pályázat lebonyolítása során az alábbiak szerint igazolható:






a pályázat kiírása után általában 2 hét múlva kezdődik a szűkített pályázói kör
személyes interjúztatása, annak időtartama általában 1 hét, melyet követően kerül
kiválasztásra az új munkavállaló
az esetleges jogérvényesítés ( pl egyenlő bánásmód követelményének megsértésére
alapított igényérvényesítés EBH vagy bíróság előtt ) ideje alatt a pályázati anyagok
őrzése a jogszerűség igazolásához az Adatkezelő jogos érdeke
ugyanezen idő alatt – ha pl a felvételt nyert jogviszonya próbaidő alatt megszüntetésre
kerül – az eredeti pályázók közül ismételt kiírás nélkül is fel tud keresni pályázókat az
Adatkezelő a gyorsabb és költséghatékonyabb eljárás érdekében, mely az érintettek
jogos érdeke lehet

A súlyozás ellenpontját képező érintetti érdek és az érintett alapjog:
Az érintett az álláshirdetési pályázati anyag benyújtásával hozzájárul személyes adatai
kezeléséhez, melynek során a munkaviszony létesítésével kapcsolatos releváns adatait közli,
fényképfelvételt csatol. Az adatok az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerülnek az
Adatkezlőhöz.
A pályázat benyújtása az érintett érdeke, hiszen új munkaviszonyt kíván létesíteni, vagy azért
mert nem áll munkaviszonyban vagy olyan munkahelye van, melyről valamilyen jogos érdeke
miatt váltani kíván, így érdekében áll, hogy a benyújtott pályázata sikeres legyen, ami
adatainak kezelése nélkül nem elérhető cél.
A súlyozás és mérlegelés alapján az Adatkezelő megállapítja, a személyes adat a pályázat
eredményének kihirdetése és a munkaviszony létesítése után is kezelhető.
A teszt eredményéről az érintetteket az Adatvédelmi Szabályzat közzétételével annak
mellékleteként értesülnek, a szabályzatban meghatározott megőrzési idők a tesztek alapján
kerültek meghatározásra.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve
Érdekmérlegelési teszt
tárgya
Készítette (név, munkakör)
Jóváhagyta (név,
munkakör)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
álláshirdetési pályázat anyagában a pályázó érintett által
megadott személyes adatok kezelésének vizsgálata
dr. Tomasovszky Csilla
Makrai László ügyvezető
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A készítés időpontja
A jóváhagyás időpontja
Naplószám
Egyéb információk
A tervezett adatkezelés
célja
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adatvédelmi tisztviselő: Németh Tamás
megkérdezettek: interjún részt vevő pályázók






az Adatkezelő, mint munkáltató által meghirdetett
állásra a megfelelő képzettségű, alkalmas
munkavállaló felkutatása
munkaviszony létesítése a kiírást követően, vagy a
próbaidő letelte előtt megszűnt jogviszony ismételt
betöltése
jogérvényesítés esetén az eljárás szabályszerűségének
vizsgálata

A tervezett adatkezelés
jogalapja
(GDPR-megfeleltetés)
Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok köre

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok forrása
Az adatkezelés időtartama

az érintettek adatszolgáltatása
 az önéletrajzok, motivációs levelek tárolási ideje a
pályázat kiírástól számított 9 hónap

Az adatok címzettjei

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pályázó neve, születési neve, születési ideje, helye;
pályázó lakóhelye, tartózkodási helye;
pályázó telefonszáma/telefonszámai;
pályázó email címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete, vége;
korábbi beosztások, munkakörök leírásai;
végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;
tanulmányok kezdete és vége;
a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség
megnevezése, foka, típusa, megszerzésének
k) ideje;
l) idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka,
típusa és megszerzésének ideje;
m) további képzettség megnevezése, foka, típusa és
megszerzésének ideje
n) egyéb, a pályázó által megadott adatok (pl. arckép,
önéletrajz, motivációs levél)




a Társaság ügyvezetője és
az érintett divízió/részleg vezetője

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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telepítése előtt vállalt
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a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes
szabályozása ( szabályzat, tájékoztatók)
fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb
érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása
belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése
az adatkezelőtől
az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési
teszt végzése
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az érdekmérlegelési teszt
során meghallgatott
érintettek véleménye

A tervezett szabályozással kapcsolatos tiltakozás a teszt
végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt
készítőjéhez. A teszt tartama alatt éppen álláshirdetés (
asszisztens ) és kiválasztás volt folyamatban a jelentkezők
az eljárási rendet, mint érintettek megfelelőnek
minősítették.

A Társaság jogos érdeke

Az ismételten megüresedő állás betöltéséhez szükséges
adatok korlátozott őrzése, illetve
az esetleges
jogérvényesítés ( pl egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatti eljárás megindítása esetén ) a jogszerű
eljárás igazolása érdekében a pályázati anyagok őrzése
A jogszerű eljárás bizonyítása érdekében az adatkezelés
szükséges.
nem állapítható meg, tiltakozás esetén azonnali törlés
történik
 a Társaság jogszabályszerű eljárásának igazolása
 a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés
esetén a pályázóknak ismételt lehetőség nyitása
 az adatok korlátozott tárolási ideje, valamint a
jogosultságok szigorú szabályozása miatt az
érintettek jogai és szabadságai nem sérülnek
 az adatok megőrzés a jogérvényesítés ideje alatt az
érintettek érdekeit is szolgálja, mert az
eljárásokban bizonyítási eszköz, illetve ismételt
munkahely teremtés lehetősége
 a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi
szabályzatában olyan garanciákat fogalmaz meg,
amely garantálja az érintettek jogainak védelmét

Az adatkezelés szükségessége
Az érintettek jogait és
szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai védelme
érdekében tájékoztatást ad az érintettek részére
a Társaság felelőst nevez ki, aki ellenőrzi a
szabályzatokban foglaltak betartását.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a
pályázatban az érintettek adatszolgáltatása során felvett
és kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja
megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
jogos érdeknek, az adatok korlátozott további őrzése során
nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos
érdekét.
A Társaság úgy döntött, kezelheti a szerződés
megszűnése után a szerződés teljesítésével kapcsolatos
személyi adatokat, mert jogalap tekintetében megfelel a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának.
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az adatvédelmi tisztviselő
véleménye

Az adatok korlátozott további őrzése során nem sérülnek
az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
így véleményem szerint a Társaság a jogos érdekének
érvényesítésének érdekében és mértékéig kezelheti a
személyes adatokat, a fokozatosság elvét betartva.

Érdekmérlegelési teszt
vagyonvédelmi kamerák üzemeltetésére

Az Adatkezelő a jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). , valamint a személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv.
alapján székhelyén, telephelyein kép rögzítésére alkalmas megfigyelő rendszert alkalmaz.
Az adatkezeléshez fűződő érdekek:


a Társaság székhelyéül és telephelyeiül szolgáló ingatlan védelme

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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a személy- és vagyonbiztonság biztosítása az ingatlan területén tartózkodó személyek
esetében
az ingatlan területén található vagyontárgyak védelme (az udvaron parkoló
gépjárműveket és a zárt kerékpártárolóban elhelyezett munkavállalói tulajdont is
beleértve)
alkotmányos alapjogok védelme,
szabálysértések és bűncselekmények megelőzése
bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény esetén az illetékes hatóság segítése
a tényállás tisztázásában és ez elkövető felkutatásban
tűzesetek megelőzése
érintettek az ingatlan területén található vagyontárgyainak védelme

Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A súlyozás ellenpontját képező érintetti érdek és az érintett alapjog:
Az adatok kezelése során az érintettek vagyoni érdekei is jogai is védelem alá kerülnek, a
védelemhez fűződő érdekük jelentősebb, mint a képmáshoz való jog időszakos, és szigorú
eljárási rend szerinti érintettsége. Az érintettek vagyontárgyaiban tett esetleges rongálás,
eltulajdonítás esetén az elkövető beazonosítása, eljárások indítása megkönnyítésre kerülne.
Érintett lehet az elkövető is, azonban a szabálysértések és bűncselekmények megelőzéshez és
az elkövetett cselekmények feltárásához kapcsolódó társadalmi érdek és a sértett tulajdonhoz
fűződő joga és egyéni érdeke súlyozottan nagyobb jelentőssel bír, mint az elkövető érintett
alapjogának sérelme.
Az adatkezeléssel kapcsolatban érintett hozzájárulása a területre való belépéssel
megadottnak tekintendő, ez előzetes tájékoztatás erre vonatkozóan megtörtént.
A súlyozás és mérlegelés alapján az Adatkezelő megállapítja, a személyes adat kezelhető.
A teszt eredményéről az érintetteket az Adatvédelmi Szabályzat közzétételével annak
mellékleteként értesülnek, a szabályzatban meghatározott megőrzési idők az egyes tesztek
alapján kerültek meghatározásra.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve
Érdekmérlegelési teszt
tárgya

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
A Társaság székhelyén és telephelyein felszerelt
kamerarendszerrel kapcsolatban a személyes adatok
kezelésének vizsgálata

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Készítette (név, munkakör)
Jóváhagyta (név,
munkakör)
A készítés időpontja
A jóváhagyás időpontja
Naplószám
Egyéb információk

A tervezett adatkezelés
célja

A tervezett adatkezelés
jogalapja
(GDPR-megfeleltetés)

Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok köre
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Gémes Ferenc
Makrai László ügyvezető
2018. január 23
2018. május 22.
adatvédelmi felelős: Németh Tamás
a tesztet készítette: Gémes Ferenc rendészeti vezető a
munkavállalók nyilatkozatának beszerzése alapján (
kerékpártároló, folyosó, öltöző stb. ) illetve az Iktató
munkatársainak jelzése alapján
 a Társaság székhelyéül és telephelyeként szolgáló
ingatlanok védelme
 a személy- és vagyonbiztonság biztosítása az
ingatlanok területén tartózkodó személyek esetében
 az ingatlanok területén található vagyontárgyak
védelme (az udvaron parkoló gépjárműveket és a zárt
kerékpártárolóba bevitt kerékpárokat is beleértve)
 alkotmányos alapjogok, a tulajdonhoz fűződő jog
védelme,
 szabálysértések és bűncselekmények megelőzése
 bekövetkezett szabálysértés vagy bűncselekmény
esetén az illetékes hatóság segítése, az elkövető
felderítése
 tűzesetek megelőzése
 érintettek az ingatlanok területén található
vagyontárgyainak védelme
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés
az Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
A kamera rendszer a személy- és vagyonvédelmi, valamint
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. tv. hatálya alá tartozik.
 munkavállalók képmása
 szerződéses (üzleti) partnerek képmása
 látogatók képmása
 jogsértést elkövetők képmása
 a székhely, telephely területére,
parkolójába,
motorkerékpár és kerékpár tárolójába behajtó, a

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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munkavállalók, üzleti partnerek és látogatók által
használt gépjárművek és motorkerékpárok rendszáma
A személyes adatok forrása az érintettek szolgáltatják (belépve az ingatlan területére,
illetve az ott tartózkodásukkal előzetes tájékoztatás alapján
ráutaló magatartással hozzájárulással )
Az adatkezelés időtartama 3 nap, indokolható esetekben – munkajogi, bírósági, hatósági
eljárások esetén - 90 nap, mely a hatóság felhívása alapján
hosszabbítható meg.
Az adatok címzettjei
 a Társaság ügyvezetője
 a megfigyelt terület munkahelyi vezetője
 rendészet vezetője
A Társaság által a rendszer
 a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes
telepítése előtt vállalt
szabályozása azt illetően, hogy ki, mikor és hogyan
garanciák
tekintheti meg a felvételeket, megőrzési idők
vizsgálata, illetve az érintettek hogyan élhetnek a
jogaikkal
 fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb
érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása
 olyan kamera felülvizsgálási terv, amely figyelembe
veszi a kamerák elhelyezésével kapcsolatos
alapkövetelményeket (étkezőbe, öltözőbe, mosdóba
nem lehet kamerát kihelyezni, tilos a rejtett kamera
használata, stb.) és maximálisan figyelembe veszi a
privát szféra védelmét.
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az érdekmérlegelési teszt
során meghallgatott
érintettek véleménye

A kamerarendszerrel kapcsolatos tiltakozás a teszt
végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt
készítőjéhez.
Az érintettektől érkezett külön kérés:
 Az ebédlőben található kávé automaták és az
ebédtároló hűtő folyamatos rongálása okán az a
kérés érkezett a biztonsági szolgálattól, hogy a
felszerelt kamerák látószögébe beleessen a
kávéautomata és az ebéd tárolására használt hűtő
ajtaja.

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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A Társaság jogos érdeke

az Iktató munkatársai részéről kérés érkezett a
kamera
látószögének módosítására, mely
megtörtént a teszt időszak alatt
A Társaság székhelyének, épületének, vagyontárgyainak,
valamint munkavállalói, üzleti partnerei és látogatói
biztonságának, valamint vagyontárgyának védelme. A
jogsértő cselekmények felderítésének segítése és a
jövőbeli megakadályozás eszközeinek feltárása.
Indok: a kamerarendszer telepítésének igénye azért merült
fel, mert
 ismeretlenek munkaidőn kívül többször is
megrongálták a kávéautomatát, és loptak a
hűtőből
 nagyobb értékű tárgyak tűntek el hétvégén a
telephelyről
 A Társaság parkolójában több járművet is
megrongáltak ismeretlenek

Az adatkezelés szükségessége

Az érintettek jogait és
szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés

A Társaság véleménye szerint a székhelyén és telephelyein
felszerelt kamerarendszer a leghatékonyabb eszköz a
szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére,
valamint ilyen esemény megtörténte esetén az események
felderítésre és az elkövető felkutatására, valamint a
felelősségre vonásának kezdeményezésére.
A felvételek készítése és tárolása, valamint megtekintése
és egyéb módon felhasználása során az érintettek
képmáshoz fűződő joga sérülhet
 a Társaság, a munkavállalók tulajdonának védelme
az Alaptörvényben megfogalmazott alapjog
 a készült felvételek korlátozott tárolási ideje,
valamint a jogosultságok szigorú szabályozása
miatt az érintettek jogai és szabadságai nem
sérülnek
 a telepített rendszer az érintettek érdekeit is
szolgálja, mert a munkavállalók, üzleti partnerek és
látogatók személy- és vagyonvédelmét is elősegíti
 a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi
szabályzatába, olyan garanciákat fogalmaz meg,
amely garantálja az érintettek jogainak védelmét
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a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai és
szabadságainak
védelme
érdekében
a
kamerarendszerrel kapcsolatos munkavállalói és
látogatói
tájékoztatókat
a
lehető
legkörültekintőbben készíti el és bocsátja azokat az
érintettek rendelkezésére

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a telepített
kamerarendszer esetében az adatkezelés jogalapja
megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
jogos érdeknek, illetve a kamerarendszer használata során
nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos
érdekét.
A Társaság úgy döntött, kezelheti a kamerarendszerrel
kapcsolatos
személyi
adatokat,
mert
jogalap
tekintetében megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontjának.
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az adatvédelmi tisztviselő
véleménye

A kamerák által megfigyelt terület mértéke és a
látószögek felülvizsgálata megtörtént, így véleményem
szerint a Társaság a jogos érdekének érvényesítésének
érdekében és mértékéig kezeli a személyes adatokat, a
fokozatosság elvét betartva.

Érdekmérlegelési teszt
kártérítési igény elbírálásához benyújtott anyagok nyilvántartására

Az Adatkezelő működése során harmadik személyeknek kárt okozhat, illetve harmadik
személyek vélt vagy valós kárigények tárgyában az Adatkezelőhöz kárigény bejelentést
tehetnek. Az Adatkezelő tevékenységei felelősségbiztosítás hatálya alatt állnak, így minden
bejelentett igény a biztosítási szerződés keretében kerül rendezésre vagy elutasításra.
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Az Adatkezelő a bejelentett kárigényeket – a személyes adatokkal együtt – a biztosítási alkusz
és a biztosító társaság részére továbbítja, akik önálló adatkezelők.
Az Adatkezelő kárbejelentés során az érintett ( károsult) alábbi személyes adatait kezeli és
továbbítja:
cc) károsult neve, születési neve, születési ideje, helye;
dd) károsult lakóhelye, tartózkodási helye;
ee) károsult telefonszáma/telefonszámai;
ff) károsult email címe;
gg) károsult bankszámlaszáma;
hh) károsult gépkocsijának adatai
ii) károsult egyéb vagyoni, jövedelmi adatai ( munkahelye, jövedelme )
jj) károsult egészségügyi adatai ( sérelemdíj érvényesítése esetén – különleges adat )
kk) káresemény tanúinak adatai ( bizonyítás eszköze )
Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont),
figyelemmel arra, hogy a bejelentett igények szerződésen kívül okozott kár megtérítésével
állnak kapcsolatban.
A jogos érdek az alábbiakban határozható meg:
Az Adatkezelő tevékenysége során szerződésen kívül károkat okozhat harmadik
személyeknek, akik kártérítési igényt terjesztenek elő. Az igénybejelentéshez személyes
adatokat csatolnak, melyek egy része a felelősségbiztosító által előzetesen megadott adatkör,
más része a bejelentett igényt megalapozó adat, mely lehet sérelemdíj igény vagy kiskorú
károsult esetén különleges adat ( egészségügyi adat, kiskorú adata ) is. Az adat beszerzése az
érintettektől, azok önkéntes adatszolgáltatása alapján előzetes tájékoztatás alapján történik.
A kárbejelentés során megadott személyes adatok kezelésének a célja az érintettet ért
vagyoni és nem vagyoni kár bizonyítása és rendezése így:




az a)-d) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a károsult azonosítása,
valamint a károsulttal való kapcsolattartás
az e) pontban meghatározott adat kezelésének célja a kártérítés átlátható és
bizonyítható megfizetése
a f)-i) pontokban meghatározott adatok kezelésének célja a kártérítési igény
jogalapjának és összegszerűségének bizonyítása peres eljáráson kívül, peren kívüli
egyezség létrehozása érdekében

A jogos érdek időtartama a kárrendezési eljárás során és azt követően alábbiak szerint
igazolható:


a kárigény benyújtása során a jogalap és összegszerűség bizonyítása az érintett
jogszabályi kötelezettsége, a bizonyítási kötelezettség az eljárás teljes tartamában
terheli, így a káresemény bekövetkeztétől számított 5 évig ( igényérvényesítés esetén
az eljárás befejezéséig, de legalább az elévüléstől számított +1 évig )
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az esetleges jogérvényesítés ( perindítás ) ideje alatt az átadott adatok a jogszerűség
és a bizonyítási kötelezettség teljesítésének igazolásához az Adatkezelő
mentesüléséhez szükséges körülmények alátámasztásához szükséges így az
Adatkezelő jogos érdeke

A súlyozás ellenpontját képező érintetti érdek és az érintett alapjog:
Az érintett a kárigény benyújtásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, melynek során
a kárigény elbírálásához szükséges releváns adatokat közli, fényképfelvételt, különleges
adatokat is csatol az őt terhelő bizonyítási kötelezettség körében. Ha ezt nem teszi meg, akkor
a kárigénye a Ptk. rendelkezései szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ezen
adatokat igényérvényesítés során is közölnie kell. Az adattakarékosság szabályait figyelembe
véve az Adatkezelő nem kezel több adatot, mint amennyit egy jogérvényesítési eljárásban is
szolgáltatni kell.
A károsult személyiségi jog sérelme nem az adathasználattal, hanem a károkozással
következett be, annak rendezése érdekében szükséges jogszabályi előírás alapján az adatok
kezelése és felhasználásra, az elszenvedett jogsérelem kiküszöbölése érdekében, így az
érintett károkozással érintett személyiségi joga az, amely nagyobb súllyal veendő figyelembe,
mint a adattörléshez fűződő joga.
A súlyozás és mérlegelés alapján az Adatkezelő megállapítja, a személyes adat a kárigény
elévüléséig ( igényérvényesítés befejezéséig, ide értve minden jogorvoslati lehetőséget )
illetve azt követő türelmi időn belül is kezelhető.
A teszt eredményéről az érintetteket az Adatvédelmi Szabályzat közzétételével annak
mellékleteként értesülnek, a szabályzatban meghatározott megőrzési idők az egyes tesztek
alapján kerültek meghatározásra.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve
Érdekmérlegelési teszt
tárgya
Készítette (név, munkakör)
Jóváhagyta (név,
munkakör)
A készítés időpontja
A jóváhagyás időpontja
Naplószám
Egyéb információk

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
a kárigény bejelentések kapcsán érintett által megadott
személyes adatok kezelésének vizsgálata
dr. Tomasovszky Csilla
Makrai László ügyvezető
2018. május 01
2018. május 24.
adatvédelmi tisztviselő: Németh Tamás

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Adatkezelési Tájékoztató - Weboldal

érintettek nyilatkozat: Takáts Márta kárügyintéző a
károsultakkal a kérelem benyújtásakor ismertette a tervezett
eljárási rendet, kifogás, tiltakozás nem érkezett
A tervezett adatkezelés
célja




A tervezett adatkezelés
jogalapja
(GDPR-megfeleltetés)
Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok köre

az érintett vagyoni kárigényének és sérelemdíjak
rendezéséhez/ vagy az igény elutasításához
szükséges bizonyítási kötelezettség teljesítésre
a Ptk-ban meghatározott jogérvényesítési
határidőkig a bizonyítási eszközök rendelkezésre
állásának biztosítása

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
a) károsult neve, születési neve, születési ideje, helye;
b) károsult lakóhelye, tartózkodási helye;
c) károsult telefonszáma/telefonszámai;
d) károsult email címe;
e) károsult bankszámlaszáma;
f) károsult gépkocsijának adatai
g) károsult egyéb vagyoni, jövedelmi adatai (
munkahelye, jövedelme )
h) károsult
egészségügyi
adatai
(
sérelemdíj
érvényesítése esetén – különleges adat )
i) káresemény tanúinak adatai ( bizonyítás eszköze )

A személyes adatok forrása az érintettek adatszolgáltatása
Az adatkezelés időtartama
 a Ptk-ban meghatározott 5 éves elévülési idő+1 év
 igényérvényesítés esetén a rendelkezésre álló
valamennyi jogérvényesítési eljárás( jogorvoslat )
befejezése
Az adatok címzettjei








a Társaság ügyvezetője és
az érintett divízió/részleg vezetője
az érintett kárügyintéző
az alkusz
a felelősségbiztosító
a jogi képviselő

A Társaság által a rendszer
telepítése előtt vállalt
garanciák



a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes
szabályozása ( szabályzat, tájékoztatók)
fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb
érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása
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adattakarékosság elvének betartása ( csak a
kárrendezéshez és a bizonyítandó tények igazolásához
szükséges adatok nyilvántartása )
belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése
az adatkezelőtől
az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési
teszt végzése
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Az érdekmérlegelési teszt
során meghallgatott
érintettek véleménye

A tervezett szabályozással kapcsolatos tiltakozás a teszt
végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt
készítőjéhez. A teszt tartama alatt bejelentet kárügyekben
az érintettek a fenti tervezett adatkezelést megfelelőnek
minősítették

A Társaság jogos érdeke

A kárigény elbírálásához vagy a megalapozatlan igény
elutasításához szükséges bizonyítási eszközök őrzése az
igényérvényesítés ideje alatt
A jogszerű eljárás bizonyítása érdekében az adatkezelés
szükséges ( jogalap és összegszerűség megállapításának
jogszerűsége) .
nem állapítható meg

Az adatkezelés szükségessége

Az érintettek jogait és
szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés












a Társaság jogszabályszerű eljárásának igazolása
mentesülési ok igazolása megalapozatlan vagy
hiányos igény esetén
az érintetteket terhelő bizonyítási kötelezettség
teljesítésének elősegítése
az adatok korlátozott tárolási ideje, valamint a
jogosultságok szigorú szabályozása miatt az
érintettek jogai és szabadságai nem sérülnek
az adatok megőrzés a jogérvényesítés ideje alatt az
érintettek érdekeit is szolgálja, mert az
eljárásokban bizonyítási eszköz
a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi
szabályzatában olyan garanciákat fogalmaz meg,
amely garantálja az érintettek jogainak védelmét
a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai védelme
érdekében tájékoztatást ad az érintettek részére
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a Társaság felelőst nevez ki, aki ellenőrzi a
szabályzatokban foglaltak betartását.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a
kárügyintézések
folyamatában
az
érintettek
adatszolgáltatása során felvett és kezelt adatok
vonatkozásában az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az
adatok korlátozott további őrzése során nem sérülnek az
érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly
módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét,
figyelemmel az érintettek bizonyítással kapcsolatos
érdekeire is.
A Társaság úgy döntött, kezelheti a kárügyintézés során
az igényérvényesítés lehetséges idejéig a személyi
adatokat, mert jogalap tekintetében megfelel a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjának.
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az adatvédelmi tisztviselő
véleménye

Az adatok korlátozott további őrzése során nem sérülnek
az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
így véleményem szerint a Társaság a jogos érdekének
érvényesítésének érdekében és mértékéig kezelheti a
személyes adatokat, a fokozatosság elvét betartva.

Érdekmérlegelési teszt
megszűnt szerződések esetén a személyes adatok nyilvántartására

Az Adatkezelő a közszolgáltatási szerződése teljesítése után ( szerződés megszűnése ) a
személyes adatokat tovább kezelni kívánja. Ennek jogcíme lehet jogi kötelezettség
(közszolgáltatási szerződések) teljesítése, lehet jogos érdek, mely utóbbi tekintetében
szükséges a teszt elkészítése.
A személyes adatok a szerződés megszűnése után az alábbi érdekek mentén kezelhetőek:
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amennyiben a megszűnt szerződés alapján az Adatkezelő tartozást tart nyilván, a
tartozás elévüléséig ( jogi kötelezettség – közszolgáltatás; jogos érdek – egyéb
szerződés)
amennyiben a megszűnt szerződéshez kapcsolódik szavatosság, jótállás vagy
szerződéses jogvita keletkezhet a Ptk szerinti elévülési időig ( jogos érdek)
amennyiben a szerződés alapján számviteli bizonylatot bocsátott ki, a bizonylat Sztv.
szerinti megőrzési idejéig ( jogi kötelezettség/ jogos érdek )
egyéb esetekben ( mint pl pályázat, közpénz felhasználás ) a szerződés alapján
támasztott bármilyen jogi igény igényérvényesítési idejéig vagy a hatósági ellenőrzési
határidő elteltéig ( jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A jogos érdek az alábbiakban határozható meg:
-

-

a tartozás fennállása alapján az annak alapjául szolgáló okiratok, bizonylatok adatok
őrzése, kifogás esetén a követelés jogalapjának és összegszerűségének igazolása,
adatok szolgáltatása a végrehajtásra feljogosított szervek, hatóságok, bíróságok felé
számviteli bizonylat kiállítása esetén a bizonylat alapjául szolgáló adatok igazolása, a
számviteli szabályokban meghatározott határidő leteltéig
minden egyéb esetben a szerződésből eredő igények jogi úton 5 éves elévülési idő alatt
érvényesíthetők, így a megőrzés 5+1 év, figyelemmel a Pp eljárási szabályaira, mely
alapján az alperes a perindításról az elévülési idő utolsó napján indított per esetén is
csak hónapokkal később értesülhet, így indokolt a tudomássszerzés idejét az
igényérvényesítési idő lejárta után meghatározni. A szerződésben kikötött fenntartási
kötelezettség esetén a határidő nem lehet kevesebb, mint a fenntartási- ellenőrzési
határidő+1 év.

A súlyozás ellenpontját képező érintetti érdek és az érintett alapjog:
Az érintett olyan személyes adata kerül kezelésre őrzésre, mely a szerződés teljesítéséhez
szükséges volt, azaz vagy jogi kötelezettség teljesítésén vagy az érintett adatszolgáltatásán
alapul és minkét fél bizonyítását segíti egy esetleges jogvitában.
A végrehajtás során olyan további adat is kerül kezelésre, melyet a végrehajtást foganatosító
szerv közöl ( pl vagyoni adatok, bankszámla adatok ), melyek a tartozás behajtást segítik.
A szerződéssel kapcsolatban kezelt adat lehet a helyszínelési adatlapon feltüntetett egyéb
személy, vagy egyéb érdekelt adata, melynek megadása önkéntes volt, annak
figyelembevételével, hogy a bizonyítást és a jogérvényesítést, a jogi kötelezettség teljesítést
segítse, ennek megfelelően a jogérvényesítés határidejéig az érintett hozzájárulása
megadottnak tekintendő, ez előzetes tájékoztatás erre vonatkozóan megtörténik.
A számviteli bizonylatok számlaszám adatokat tartalmazhatnak, melynek megadás önkéntes
volt és az érintett vagyoni érdekeit valamint az átláthatóságot biztosítja.
A súlyozás és mérlegelés alapján az Adatkezelő megállapítja, a személyes adat a szerződés
megszűnését követően is kezelhető.
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A teszt eredményéről az érintetteket az Adatvédelmi Szabályzat közzétételével annak
mellékleteként értesülnek, a szabályzatban meghatározott megőrzési idők az egyes tesztek
alapján kerültek meghatározásra.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve
Érdekmérlegelési teszt
tárgya
Készítette (név, munkakör)
Jóváhagyta (név,
munkakör)
A készítés időpontja
A jóváhagyás időpontja
Naplószám
Egyéb információk

A tervezett adatkezelés
célja

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
a közszolgáltatási szerződések megszűnése után a személyes
adatok kezelésének vizsgálata
dr. Tomasovszky Csilla
dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető
2018. március 01
2018. május 15.
adatvédelmi tisztviselő: Németh Tamás
megkérdezettek köre: szerződéses kapcsolatban álló egyéni
vállalkozók; állandó megbízottak
-

-

-

A tervezett adatkezelés
jogalapja
(GDPR-megfeleltetés)

a tartozás fennállása esetén az annak alapjául szolgáló
bizonylatok, adatok őrzése, kifogás esetén a követelés
jogalapjának és összegszerűségének igazolása, adatok
szolgáltatása a végrehajtásra feljogosított szervek felé
számviteli bizonylat kiállítása esetén a bizonylat
alapjául szolgáló adatok igazolása, a számviteli
szabályokban meghatározott határidő leteltéig
minden egyéb esetben a szerződésből eredő igények
jogi úton 5 éves elévülési idő alatt érvényesíthetőek,
így a megőrzés 5+1 év, figyelemmel a Pp eljárási
szabályaira, mely alapján az alperes a perindításról az
elévülési idő utolsó napján indított per esetén is csak
hónapokkal később értesülhet. A támogatással
érintett szerződések esetén fenntartási időszak+ 1 év.,
de legalább 5+1 év.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
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Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok köre

A személyes adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Az adatok címzettjei

A Társaság által a rendszer
telepítése előtt vállalt
garanciák
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ingatlanhasználók jogi kötelezettség minden más
szerződő partner esetében szerződés teljesítése
jogcímén nyilvántartott személyes adatai ( név,
lakcím, anyja neve, születési idő és hely, adóazonosító
jele, bankszámlaszáma)
 helyszínelési adatlapok
 végrehajtási okiratban feltüntethető, vagy a
végrehajtás során közölt jövedelmi és vagyoni adatok
 tanúk adatai ( szerződések és helyszínelési
jegyzőkönyvek )
 panaszügyek hatósági, közvetítői eljárási okirataiban
foglalt adatok
jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítéséhez az érintettek
vagy egyéb érdekeltek szolgáltatják vagy közhiteles
nyilvántartás illetve az Adatkezelő ellenőrzési tevékenysége (
R. 8 § (4) bekezdés alapján
követelés elévülése + 1 év ( a fenntartási időszak+1 év )
jogérvényesítés határideje 5 év + 1év tudomásszerzésre
Sztv és Art szerinti bizonylat megőrzési határidő
 a Társaság ügyvezetője és
 Ügyfélszolgálat vezetője
 végrehajtási ügyintéző
 a szerződéssel érintett dívizió vezetője és az ügy
előadója
 számlázási csoport vezetője
 controlling vezetője
 fogyasztóvédelmi referens, megbízott ügyvéd
 a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes
szabályozása ( szabályzat, tájékoztatók)
 fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb
érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása
 belső szabályzatot követő eljárásrend megkövetelése
az adatkezelőtől
 az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési
teszt végzése
MEGÁLLAPÍTÁSOK
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Az érdekmérlegelési teszt
során meghallgatott
érintettek véleménye

A tervezett szabályozással kapcsolatos tiltakozás a teszt
végzésének időtartama alatt nem érkezett a teszt
készítőjéhez.

A Társaság jogos érdeke

A Társaság átruházott közhatalmi feladatainak
jogszabályban meghatározottak szerinti teljesítésének
igazolása, az NHKV Zrt bevételével kapcsolatos
adatszolgáltatás jogszerűségének igazolása, a közpénzt
kezelő Adatkezelő és NHKV Zrt kintlévőségeinek
beszedése.
A
szerződéses
kapcsolatokban
a
szerződésszerű teljesítés igazolása, a bizonylati rend és
fegyelem megtartásának okirati igazolása, a fenntartási
időszakban az ellenőrzés tárgyát képező dokumentumok
rendelkezésre állása.
A jogszerű eljárás bizonyítása érdekében az adatkezelés
szükséges.
nem állapítható meg

Az adatkezelés szükségessége
Az érintettek jogait és
szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés












a Társaság közpénzt kezel és állami bevétel
adatszolgáltatását végzi
az adatok korlátozott tárolási ideje, valamint a
jogosultságok szigorú szabályozása miatt az
érintettek jogai és szabadságai nem sérülnek
az adatok megőrzés a jogérvényesítés ideje alatt az
érintettek érdekeit is szolgálja, mert az
eljárásokban bizonyítási eszköz
a Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi
szabályzatában olyan garanciákat fogalmaz meg,
amely garantálja az érintettek jogainak védelmét
a Társaság vállalja, hogy az érintettek jogai
védelme érdekében tájékoztatást ad az érintettek
részére
a Társaság felelőst nevez ki, aki ellenőrzi a
szabályzatokban foglaltak betartását.

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja

A Társaság mint adatkezelő úgy értékeli, hogy a szerződés
megszűnése után kezelt adatok vonatkozásában az
adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
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f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatok korlátozott
további őrzése során nem sérülnek az érintettek érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy
felülírnák a Társaság jogos érdekét.
A Társaság úgy döntött, kezelheti a szerződés
megszűnése után a szerződés teljesítésével kapcsolatos
személyi adatokat, mert jogalap tekintetében megfelel a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának.
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
Az adatvédelmi tisztviselő
véleménye

Az adatok korlátozott további őrzése során nem sérülnek
az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,
így véleményem szerint a Társaság a jogos érdekének
érvényesítésének érdekében és mértékéig kezelheti a
személyes adatokat, a fokozatosság elvét betartva.

