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MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

      

Munkaviszony létesítése előtt végzett adatkezelés nyilvántartása 

Adatkezelő neve:    
Adatkezelő elérhetősége:  
Az adatkezelő képviselőjének neve: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: 

 

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: Pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: Név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, 
szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, 
képmás. 
 

Az érintettek kategóriái: Álláspályázatra jelentkező személyek. 
Személyes adatok címzettjeinek kategóriái: A munkáltatói jogkör gyakorlója, a 

humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k). 
 

Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 

Adatok törlésének határideje: 
A munkaerőfelvételt követően a ki nem választott 
jelentkezők személyes adatait haladéktalanul 
törölni kell.  

Technikai és szervezési intézkedések: 
Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 

 

Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 

 

Adatkezelő neve:    
Adatkezelő elérhetősége:    
Az adatkezelő képviselőjének neve: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: 

 

Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke. 

Az adatkezelés célja: A munkakör betöltésére való alkalmasság 
megállapítása, munkaviszony létesítése. 
 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: A vizsgálati eredmény. 
Az érintettek kategóriái: A vizsgált személyek. 

Címzettek kategóriái: A vizsgálatot végző szakember. 
Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 
Adatok törlésének határideje: A munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

 
Technikai és szervezési intézkedések: 

Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 
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Munkaviszony fennállása alatti adatkezelés nyilvántartása 

 

Adatkezelő neve:    
Adatkezelő elérhetősége:    

Az adatkezelő képviselőjének neve: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: 

 

Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség 
teljesítése, szerződés teljesítése. 

Az adatkezelés célja: Munkaviszonyból eredő kötelezettségek 
teljesítése, illetve munkaviszonyból eredő jogok 
gyakorlása. munkaviszony létrehozása, 
megszüntetése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: A munkaügyi nyilvántartásban kezelt 
munkavállalói személyes adatok. 

Az érintettek kategóriái: A munkavállalók. 

Címzettek kategóriái: A munkáltatói jogkör gyakorlója, a személyügyi 
tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői 
feladatot ellátó munkavállalók, illetve ezen 
feladatokat végző adatfeldolgozók. 

Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 

Adatok törlésének határideje: A munkaviszony megszűnését követő 3 év. 
Technikai és szervezési intézkedések: 

Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 

  

Eseti adatkezelés nyilvántartása 

 

Adatkezelő neve:    
Adatkezelő elérhetősége:    
Az adatkezelő képviselőjének neve:  

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: 

A munkavállalók közötti kommunikáció 
fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb 
együttműködésének elősegítése és bizalmi 
szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és 
elkötelezettség erősítése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: A munkavállalók képmása, hangja. 

Az érintettek kategóriái: Azon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb 
rendezvényen részt vesznek. 
 

Címzettek kategóriái: Nincs. 
Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 

Adatok törlésének határideje: 
A hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató 
belső rendszerében való közzétételt követő 6 
hónap. 

Technikai és szervezési intézkedések: 
Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 
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A munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatban felmerülő adatok kezelésének 

nyilvántartása 

 

Adatkezelő neve:    
Adatkezelő elérhetősége:    

Az adatkezelő képviselőjének neve: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: 

 

Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke. 

Az adatkezelés célja: 
A munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlása, a 
munkavállalói kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése. A munkavállalók által használt 
berendezések, eszközök megfelelő 
használatának, illetve a magáncélú használatra 
vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: Nincs. 
Az érintettek kategóriái: 

A munkavállalók. 
Címzettek kategóriái: Nincs. 

Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 
Adatok törlésének határideje: Nincs adatkezelés, a törlésre a munkavállalót fel 

kell szólítani. 
Technikai és szervezési intézkedések: 

Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 

 

Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő neve:    

Adatkezelő elérhetősége:    
Az adatkezelő képviselőjének neve: 
Adatvédelmi tisztviselő neve: 

 

Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke, érintett 
hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 
A munkavállalók által használt berendezések, 
eszközök megfelelő működtetésének, illetve 
működésének ellenőrzése, személy-, illetve 
vagyonvédelem, jogsértések felderítése. 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: Az elektronikus megfigyelőrendszer által 
rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes 
adatok. 

Az érintettek kategóriái: 
Minden természetes személy, aki az elektronikus 
megfigyelőrendszer hatókörébe tartozó 
területre/helyiségekbe belép, ott tartózkodik. 

Címzettek kategóriái: A vállalkozás vezetője, a rendszert működtető 
munkavállalók, az üzemeltetést ellátó 
adatfeldolgozó. 

Adattovábbítás harmadik országba: Nem történik. 
Adatok törlésének határideje: Az elkészítéstől számított 3 munkanap. 

Technikai és szervezési intézkedések: 
Az adatvédelmi szabályzat XIII. pontjában 
rögzítve. 

 


