
NEMZET| ADATVÉDEL|V| És lNFoRMÁclÓsZABADSÁG HATÓSÁG
1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22lc.

TeL +36 (1) 391_1400 Fa](: +36 (1) 391-14l0 e-mail ugyfe]szolqalatlanaih.hu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez
Kércm az alábbi adatkezelés nyilvániartásba vételéi é§ az adatkezelési nyiivániariási azonosító kiadását:

l, Az adatkezeló adatai

2. A ténylege§ adatkezelés

2,1 A tényl€e§ adatkezelés ponto§ címe Vagy Web | 4600 Kisvárda, P]ac út5,
helye:

AZ lnfotv, 68,§ (4) bekezdés alá tartozó bejelentésj
lgen:x Nem:

3. Az adatkezelás céüa

3,1 AZ adatkezelés célja| TáVhószolgáltatással kapcsolatos köz§zolgáliatás

3,2 Az adatkezelé§ céljának leirása:
Távhőszolgáltatássa] kapcsolatos közszolgáltatás
ellálása

1,1 Kapcsolattartó;- Bravics Endre

1,2 Telefonszámai- +36 45/410_070

1.3 E-mailcime:- bravics,endre@extemet,hu

'1,4 Az adatkezelő adószáma:- 23413393-2-15

1,5 fu adatkezeló neve, lipusa: kisvárdai közmú kfr.

1,6 címe: 4600 Kisvárda, Piac út 5,



4,1 Az adatkezelés jogalapja: 2005, éViXVlll. töNény a távhöszolgáltatásról, Az
információs önrendelkezésól és
infoímációszabadság óI szóIó 2011, évicxll, törvény

5§(1) bekezdé§ a pontja

4.2 Az adatkezelés jogalapjának megneVezése: 2005, évixvlll, töNény a táVhöszolgáltata§ról, AZ

iníormációs önrendelkezésról é§

iníormációszabadságól szóló2011. éVi cxll, iöívény
5§(1} bekezdés a pontja

4, Az adatkezelés jogalapja

5. li adatfeldolgozá§ 1.

5. Az adatfeldolgozás 2.

5,1 A kapcsolattaíó megnevezése|-

5 2 Télefoirszámai*

5,1 A kapc§olattaftó megnevezése:-

5,2 Tel€íonszámai-

5.3 E-mail címe| '

5,4 fu adatieldolgozó megnevezése| KóIösi Tibor Egyéni Vállalkozó.

5,5 Az adatkezelésse| ö§szeíüggö tevékenysége| Üqyfélnyilvántadó szoftver üzemeltetése,

kerbantadása

5,6 Az adatfeldolgozó címei 1188 Budapest, cimer utca zc,

5,7 Az adatleldolgozás helye (Webhely vagy pontos

cím):

1188 Budapest, cimer utca 2/c.

5,8 fu adatfeldolgozás technológiája (kézi Vagy

informatikai rendszelrel):

Elektronikus



5,3 E,mailcime:-

5,4 Az adatleldolgozó megnevezése: lt4o[.i Vizmélestechnikai Zrt,

5.5 fu adatkezeléssel összeíüggó tevékenysége. digitális méóólák leolvasása

5,6 Az adatfeldolqozó cime: 4700 Máté§zalka, lpa út,16

5,7 Az adatíeldolgozás helye (Webhely vagy ponlos

cím)|

4700 ltlátészalka, lpari út 16

5.8 AZ adatíeldolgozás technológiája (kézi Vagy

iníoímatikai rendszerrel)|

Elektronikus

6,1 Az érintettekre Vonatkozó adatok| Ügyfél neve, clme, §zületési helye, ideje, anyja neve,

szem,ig, száma, levelezési címe

A szolgáltatást igénybevevókön kivül sor kenilhet

bédó, Vagy hozzálartozó adatajnak felvételére is. Az

erintettekó| al alábbi adaloka rögli a Tálsaság|

NéV, leánykod néV, születési hely, idó, anyja neve,

munkahely,

6,2 Az adatok kezelésének időtartama: Az adatfelvéieltól számiiofr 8 év

6,3 Az adatkezelés idótartamai Az adatfelvétellől számitott 8 év

6,4 Az ada{ok foírá§a: áz édntett

6. Az adatkezeló áItal kezelt személyes adatok

7. Az adattovábbítás

7,,1 A továbbított adatok íajtája, íelsorolásuk:

7,2 A továbbítás cimzettjének neve, telje§ cimei

7.3 AZ adaitovábbitás jogalapja:



7,4 Az adattovábbltás jogalapjának megnevezéseI

8. Az éílntettek köre

8.1 Az érintettek köre: Ügyfelek

Egyéb közlendók:

r(únirdai Kózmú Kft_

' a c§illaggal megjelölt mezök kitöltese ügyvibli élt szolgál, aZ adatok

nyilvántartásnak

íé§zei az adatvédelmi

Dátum: 20i 5, §zeptember.



NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS |NFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
1125 Budapest, szilágyi Ezsébet fasor 22lc.

Tel: +36 (1) 391-1400 Fax| +36 (l) 391-1410 e-mail: ugvíe]szoiga]atónaih.bu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez
Kélem az alábbi adatkeze|és nyifuántaíásba Vételét és az adatkezelési nyilvántartási azonosíló k]adását|

,1. Az ádátkezéló adaiai

2. A tényleges adatkezelés

2,1 A tényleges adalkezelés oontos c me vagy Web ] 4600 Kisvárda, Piac úI5,
helye:

Az |nfoiv, 68,§ (4) bekezdés alá taíozó bejelenté§:
lgen] Nem: X

3. fu adatkezelés céija

1 Kapcsolattaftó:- BláVics Endre

1.2 Telefonszáma:' +36 45/410,070

1,3 E-mailcime:- blav]cs,endlélaextérnéi.hi]

1 4 Az ádatkézélő adószáma:* 23413393-2_15

1,5 Az adatkezeló neve, tipusa| kisvárdai közmú kft.

1,6 címe: 4600 Kisvárda, Piac út 5,

3,1 Az adatkezelés cél]ai Üglélpanaszok íe]Vétee, szolgáltatási tevékenységgel
ósszeiüggő panaszkezelés niézése az Adalkeze]öné],

3,2 Az adatkezelés cél]'ának leiÉsa: Ügy,íélpanaszok felvétee, szolgáltaiási tevékenységgel
összeíüggő panaszkezelés intézése az AdatkeZelőnél.



4. Az adatkezelés jogalapja

5. Az adatfeldolgozás

6. Az adatkezeló álta| kezelt §zemélyes adatok

4,1 Az adalkezelés jogalapja: É ntett hozájáruJása (az infoímációs önrendelkezési
jogról és az iníomáciöszabadságröl szöló 2011. éVi
cxll, töNény 5. § (1)a);
A fogyasztövéde|em róJ szólo 1997, évi cLV, törvény
17lA. §

4,2 Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Élintett hozzájárulása (az inlormációs önrcndelkezési
jogólés az infonTáciöszabadságrol szólö 2011, évi
cxll. töívény 5, § (1) a);

A íogyasztóvédel-"mról szóló 1997, evi cLV. löNény
17lA, §

5,1 A kapcsolattartó megnevezése:*

5,2 Teleíon§záma:*

5,3 E-mailcimé:*

5,4 Az adatfeldolgozó megnevezése:

5,5 fu adatkezeléssel összefúggó tevékenységei

5,6 AZ adatíeldolqozó cime:

5,7 AZ adatfeldolgozás helye (Webhely Vagy pontos

cim):

5,8 Az adatíeldolgozás technológiája (kéZi Vagy
informatikai rendszerrel)|

6.1 Az é ntettekr€ Vonatkozó adatok|
Panasztevó, érdeklődő neve, elélhelősége
(telefonszám)

6,2 Az ádátok kezélé§ének időfarfama: A panasz megvá|aszolásától számitott
íogyasztóVédelmi lörvény szerinti 5 éV



6,3 fu adatkezelés idótartama|
A panasz megválaszolásától számított
íogyasztóVédelmi törvényszerinti 5éV

6,4 Az adatok forrása: az érintett

7, Az edáttovábbítás

7.1 A továbbiiott adatok fajtája, felsorolásuk:

7,2Atovábbítás címzeüének neve, teljes cime:

7,3 Az adattovábbitás jogalapjai

7,4 Az adattovábbitás jogalapjának megnevezése:

8. Az érintettek köre

8-1 fu érinteftek köre| Ügyfelek

Egyéb közlendók|

&j.rr'á.ds,i Közrnű K;r.

célt szolgál, adátok adatvédelmi- a csillaggal megjelölt mezók
nyilvántartásnak

.Adí9.{m:2]4t]]9,t-Dátum: 20í 5. szeptember.



NEMZET| ADATVÉDELM| ÉS |NFORMÁC|ÓSZABADSÁG HATÓSÁG
1l25 Budapest, szilágyi Erzsébet fasol 22lc,

Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (l) 391-]410 e-mail: u9\,felszolqalat6lnaih.hu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez
Kérem az alábbi adatkezelés nyilvántartásba Vételét és az adatkezelési nyilvántarlási azonositó kiadását;

l. Az edátkézéló adatai

2. A tényleges adatkezelé§

2,1 A tényleges adatkezelés pontos cjme vagy Web ] 4600 K;svárda, Piac jt 5,
helyei

Az lníotv,68,§ (4)bekezdés alá tartozó bejelentés:
lgen: Nem: X

3. Az adatkezelés céüa

3.1 Az adatkezelés célja: Úg}.félpanaszok lelefonon történó felvélele,
telefonbeszélgetésről hanglőgzités készitése, szolgáltatási
tevékenységgel összeíüggő panaszkezelés inlézése,

3,2 Az adatkezelés céljának leírasa: Ügyfé]panaszok ie]efonon lörlénó íe]Vétele,

teleíonbeszé]getésröl hangógzítés készítése, szolgá]tatási
levékenvséooel összefuooó Danaszkezelés intézése

í,1 Kapcsolattartó:* BÉVics Endíe

1,2 Teleíonszáma|' +36 45/410-070

1-3 E-mailcíme:- bravics,endrc@extemet,hu

í.4 Az adatkezelő adószáma:* 23413393_2_15

1,5 Az adatkezeló neve, tipusai kisvárdai kózmú kft,

1,6 cimé: 4600 KisVáIda, Piac út 5.



4, Az adatkezelés iooalapja

5, Az adatfeldolgozás

6. Az adatkezelő által kezelt személye§ adatok

4,1 Az adatkezelés jogalapja: Erintett hozáiárulása (az info,mációs ónrcncelkezési
jogólés az információszabadságól s7öló 2011, évi

cxl|, törvény 5. § (1)a);
A íogyaszlöVédelemíöl sZö'ó 

,1997, évicLV, tóruény

17lB, § í3) bekezdés

4,2 Az adatkezelés iogaIapjának megnevezése: Édnteti hozzájárulá§a (az infomációs önrendelkezé§i
jogólés az inloímációszabadságról §zóló 201,1. évi

cxll, töNény 5, § ('1)a);

A íogyaszlóVédele,nról szöló 199/, evi cLV, Iörvény

17lB. § í3) bekezdés

5.1 A kapc§olattartó megnevezésea

5,2 Teleíonszáma:-

5.1F_m2llclme] "

5,4 Az adatíeldolgozó megnevezése;

5,5 Az adatkezeléssel összefiiggó tevékenysége:

5.6 Az adatfeldolgozó címe:

5,7 AZ adatfeldolgozás helye (Webhely Vagy pontos

cim):

5,8 Az adatíeldolgozás technológiája (kézi Vagy

infon,naiikai rendszerel);

6.1 AZ é nlettekre vonatkozó adatok:
Panasztevő, érdeklődó neve, elérhetősége
(telefonsZám)

6,2 fu adalok kezelésének időtartama| A panasz megválaszolásától számított

fogyasztóVéde|mi törvény szerinti 5 éV



6,3 Az adatkezelés idótariama:

A panasz megválaszolásától számított

iogyasztóVédelmi törvény sze nti 5 éV

6,4 Az adatok íorrása: az é ntett

7. Az adattovábbítá§

7,,1 A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk:

7.2 A továbbítás cimzettjének neve, teljes címei

7.3 Az adattovábbitás jogalapja:

7,4 Az adattovábbitás jogalapjának megnevezéseI

8, Az érintettek köre

8,1 Az éíintettek köre| Ügyfelek

Egyéb közlendóki

ijsv8rdsi KóBlí !'jL,

" a csillaggal megjelölt

nyilVántaftásnak

mezók kitöltése ügyviteli célt §zolgál, nem részei az adatvédelmi

Dátum: 20l5, §zeptember,



NEMZET| ADAryÉDELMI És tNFoRMÁclÓsZABADsÁG HATÓSÁG
1 ] 25 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc,

TeI| +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: uqvfelszolqalat@iajlr.hu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez
Ké.em az alábbi adatkezelé§ nyilvántartásba vételét és az adatkezelési nyjlvántartási azonosító kiadásáti

1. Az adatkezelő adatai

2. A tényleges adatkezelés

2,1 A tényleges adatkezelés pontos címe Vagy Web | 4600 Kisvárda, Piac út 5,

helyei

Az lniotv. 68.§ (4) bekezdés alá tartozó bejelentés|
lgen: Nem: X

3. Az adatkezélés célja

3 1 Az adatkezelés célja| Adatkezeló szolgáltatási területén az ügyíél adatok

kezelése hátralékkezelés céljából

3,2 Az adatkezelós céljának leilása| Adatkezeló szolgáltatási tertiletén az üglél adaiok

keze|ése háilalékkezelés céljából

,1.1 
Kapcsolattarió:* Bravics Endle

1,2 Teleíonszáma]- +36 45/410-070

1,3 E-mailcímei- bravics,endre@externet.hu

1 4 Az adatkezeló adószáma:- 23413393 2,15

1,5 Az adatkezeló neve, tipu§a: kisvárdai közmü kft,

1,6 címe: 4600 Kisvárda, Piac út 5,



4. Az adatkezelés Jogalapia

5. Az adatfeldolgozás

6. Az adatkezeló által kezelt személyes adatok

6.1 Az érintettekre Vonatkozó adalok|
NéV; leánykori néV; anyja neve; Születési hely;

születési idö; állandö lakhelyI teleíonsZámI

levelezési cím, fogyasztási hely

A hátralék kieqyenlítése, VaOy a hátralékkal

4,1 Az adatkezelés jogalapja: Az infonnáció§ önrendelkezé§i jogól és az

iníonTációszabadságól szóló 201í. éVi cxll, lörvény

6, § (5) b)

4,2 Az adatkezelés iogalapjának megnevezé§e: Az információs önrcndelkezési ]'og ól és az

információ§zabadságról §zó|ó 201 1. éVi cxll. törvény

6, § (5) b)

5,1 A kapcsolaitartó megnevezése:-

5,2 Telefonszáma:

5,3 E-mailcíme| *

5,4 Az adatíeldolgozó megnevezése|

5,5 Az adatkezeléssel összeíüg9ó teVékenységeI

5,6 Áz adatíeldolgozó cime:

5,7 Az adatfeldolgozás helye (Webhely vagy ponios

cím)i

5,8 Az adatíeldolgozá§ technológiája (kézi Vagy

informatikai rendszerel):



6,2 Az adatok kezelésének időtartama: kapcsolatos polgá jogi igények eléVülése {5 éV)

6,3 fu adatkezelé§ idótartama:
A hátÉlék kiegyenlitése, vagy a hátÉlékkal
kapcsolaios polgárijogi igények eléVülése (5 év)

6,4 Az adatok forlása| az é ntetl

7. Az adattovábbítás

7,1 A továbbitott adatok íajtája, felsorolásuk|

7,2 A továbbitás cimzettjének neve, teljes cime:

7,3 Az adattovábbitás jogalapjaI

7,4 Az adattovábbitás jogalapjának megneVezése:

8. Az édntettek köre

8,1 AZ é ntettek köre: Hátralékkal rendelkezó úgyfe]ek

Egyéb közlendők:

- a csillaggal megjelölt

nyilvántartásnak

céli §zolgál, az adatok nem lé§zei az adatvédelmi

Arlószím: 2],11]l93-2-1Dátum: 2015.szeptember,



NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁC|ÓSZABADSÁG HATÓSÁG
1 125 Budapest, szilágyi Eízsébet fasof 22/c.

Tol: +36 (1) 391-1400 Fa\: +36 (l) 391-1410 e,mai]: +ry]!1I§ZqIg4b(a!qi!.hu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilVántartásba vételéhez
Kéíem az alábbi adatkezelés nyilvántartásba véielét é§ az adatkezelési nyilvántartási azonositó kiadá§át:

í. Az adatkezelő adatai

2. A tényleges adatkezelés

2,1 A lényle§es adatkeze|és portos cime Vagy Web l 4600 Kisvárda, Piac út 5,

helye:

Az lnfotv, 68,§ (4) bekezdés alá taitozó bejelenlés:
lgen| Nem:X

3. Az adatkezelés célja

,1.1 Kapcsolatiartó:- Bravics EndÉ

1 2 Telefonszáma:* +36 45i410-070

1,3 E,mailcimei- bravics,endre@exteme1,hu

1,4 fu adatkezelö adószáma|* 23413393_2_15

1,5 Az adatkezeló neve, tipusa| kisvárdai közmú kft,

1,6 cime: 4600 Kisvárda, Piac út 5,

3,1 fu adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatíelvételt kezdeínényező látogatók

azonosílása, sáínukía az elektíonikus szolgáltatások

eléfteióvé téte]e,

3,2 AZ adatkezelés céljának leírása: A honapon kapcsolatíe|vételt kezdeínényezó látogatók

azonosílása, számukla az eleklíonikus szo]gáliatások

eléíhelóvé iélele,



4. A2 adatkezelés jogalapja

5. Az adatfeldolgozás {1)

5, Az adatfeldolgozás (2)

5,1 A kapcso|attartó megnevezései-

5.2 Telefonszáma;*

4,1 Az adatkezelés jogalapja; Az iníormációs önrcndelkezési joq ló1 és
információszabadságról szóló 201 1 .éVi cxll, töruény
5, § (1) a) ponlja szefinti é ntetti hozájárulá§

4,2 Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az iníormációs önrendelkezési jogló] és
információszabad§áglol szölö 20'1,évi cxl , Törveny

5, § (1) a) pontja szerinti éintetti hozzájárulás

5,1 A kapcsolatlarló megnevezése'

5,2 TeJeíonszáma:'

5,3 E-mailcíme;-

5.4 Az adatfeldolgozó megnevezéseI Feky-System Kft,

5,5 Az adatkezeJéssel összefüggő tevékenységei Hon]ap üzemeltetés

5,6 Az adatfeldolgozó cime: 4600 Kisválda, Labanc u, 5

5,7 fu adatfeldolgozá§ helye (Webhely Vagy pontos

cim):
WWW,kisvardajkozmu,]!

5,8 fu adatíeldolgozás technológiája (kézi Vagy
informatikai rendszerel):

Elektrcnikus



5,3 E-mailcime: *

5,4 fu adatfeldolgozó meqnevezé§e: Exteínet Nyrt,

5,5 Az adatkezeléssel összefüggö ievékeny§ége: Tárhely §zolgáltatá§

5,6 Az adatíeldolgozó cime; Budapest, Kön}ves Kálmán körut í2-14,

5,7 fu adatfeldolgozás helye (Webhely Vagy pontos

cim):

Budapest, Könr,/es Kálmán körut 12-14,

5,8 Az adatíeldolgozás technológiája (kézi Vagy

infomatikai rendszellel):
Elektlonikus

6,í Az érintettekre vonatkozó adatok; NéV, e-maiIcím

6,2 Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezeiés céljának megValósuJásái9

6.3 Az adatkezelés idótartama: AZ adatkezelés céljának me9ValósUlásáig

6.4 Az adatok íorása| az érintett

6. Az adatkezeló által kezélt személyes adatok

7. Az adattovábbítá§

7.1 A továbbított adatok fajtája, íelsorolá§uk:

7,2 A továbbitás címzettjének neve, teljes cimei

7,3 Az adattovábbitás jogalapja:

7,4 Az adattovábbitas jogalapjának megnevezése:

8, Az é.intették köre



8-í Az érintetiek kóre: A honlapot látogató személyek személyek

Egyéb közlendők:

Ki§1lalfdai Köanii liji,

Dátum: 201s.szeptember.
,§.. h. Púc urca 5,

Aláírás: / \\[xqt-u-,ru) l r9l.r.l5
í \-- -

nem íészei az adatvédelmiá c§'ll2oflál meoielólt mé7ök kilóltésé lialvl/liel| célt- a csillaggal megjelölt mezók kitöltése ügyviteli célt szolgál,
nyilvántaíásnak



NEMZET| ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁC|ÓSZABADSÁG HATÓSÁG
1l25 Budapest, Szilá8yi Erzsébet fasor 22lc.

T€l: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugvfelszolgalat@4qlLb!

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilVántartásba vételéhez
Kérem az alábbi adatkeze|és nyilvántartá§ba Vételét és aZ adatkezelési nyilvántartásiazonosító kiadását:

,l. Az adatkezelő adatai

2. A tényleges adatkezelé§

2.1 A tényleges adatkezelés pontos címe Vagy Web 4600 Kisvárda, Piac út 5,
helye:

AZ lnfotv, 68,§ (4) bekezdés alá taítozö bejelenlés: I tg.n, Nem: X

3. Az adatkezelés célja

3,1 Az adatkezelés célja: ltlunkaviszony létesitése, teljesítése Vagy

megszünteiése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok

elismeése és kötelezettségek tanúsitása

1,1 Kapcsolattanó:' Bíavics Endre

1,2 TeIeíonszáma:* +36 45/410"070

1,3 E-mailcímei- bravics,end re@externet, h u

1.4 Az adatkezeló adó§záma:' 23413393.2_15

1.5 Az adatkezeló neve, tipusa| kisvádai közmű kfl,

1,6 címe: 4600 Kisvárda, Piac út 5,



3,2 Az adatkezelés céljának leírása: N,4unkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszünteiése, az ezekkel kapcsolatos jogosu]tságok

elismelése és köielezettségek tanúsitása

4. Az adatkezelés jogalapja

5. Az adatfeldolgozás l.

6. Az adatkezelő által kezelt személyés adatok

6,1 fu érintetrekre Vonatkozó adatok: szúletési nevé,
gúletési helye és ideje,

4,1 Az adatkezelés jogalapja: Törvényi íe|hatalmazás [a munka tórvénykönyvéól
szóló 2012, évi l, töruény 10, § (1) é5 (3)] és az áinteti
hozzájárulása llnfotv.5 § (1)a)és 6, § (6)

4.2 Az adaikezelés jogalapjának megnevezése: Törvényi íelhatalmazás |a munka törvénykönyvéről
szóló 2012, éVi l- töNény 10, § (1) és (3)] és aZ éíintett
hozzájárulá§a llnfotv. 5 § (1) a)és 6, § (6)];

5,1 A kapcsolatlarió megnevezése:*

5,2 Telefon§zámai-

5,3 E-máilcime: *

5.4 AZ adatfeldolgozó megnevezése: Pongó Józseí Egyéni Vál|alkozó

5.5 Az adatkezeléssel összefüggó tevékeny§ége: munkaéstúzvédelmi oklatások megtartása

5,6 AZ adatíeldolgozó cime: 4600 Kisváda, József A út 63.

5,7 Az adatíeldolgozás helye (Webhely vagy pontos

cim)|

4600 Kisvárda, JóZseíA út 63,

5,8 Az adatíeldolgozás tectrnológiája (kéZi vagy
infonTatikai rendszerrel):

elektronikus



áuanpol8árs&a

- ania güldésj neve,
lakóhelyének o'ne,
tarlrzkoüsi helye tame.nlbeD eltéó a 1akóhelrt6!,

- nágán-nyugdíjpén2ári
ó t4ságtenye,
ó belépés ideje (év, hó, nap)
o bank neve és kódja

ádóaonosínj jele,

iársadalonbiztosítási.zonosító jele CrÁJszán],
n}rugdijas tóu sgáD (nyugdíjás bunká%llaló eseten],
lolyószánla íáro,
mu.kaüszonykezdó napja,
bi ztositísi jogvj szo.y dp usa
heti nünkaó.ák sáma,

- családi állapota,
végzetts*et iEazoló okmány násoláti pélünya,
nunka álkálnassáB egégségúryi ig]azolás,

- ófuosi álkálmasság ényt,
- erkölc§bizonlMnyának

o kiálílásának dátuna,
o okmán eáDa,
ó kéreIem azo.osinjja,

a le9ánóIásl követóen a munlükón a&alma§s&i záró
oúosj vizsEálátélvéEzésénekténye,
De8hatá.@ott munkalóíben vézetesj engedély
katesóúánkénti egégséBliryi alkalnssáBínak
lejárá.ák idópón§á,

- fóállásón Mvnli múkavészés eseten
o jo8yszony jellégé,
ó nunkíltátó neve é5 székhelye,
o á fóálláson kívüli nu.k hslyén blesített havi

ádagos nunlaidó,
o elvégzehd6távékfnysé&

u Mt 120, § alapján já.ó póMba&ág igénybevéblével
káp.sólátósan

o 3 .ehabilitjciós ,akértói szery Iqa]ább ötven
százalékos mé.tékú éAészségkirosodását
megállapítását iBázóló óknány lén másoláta

o fog}Etékossási támosat.isÉ jocósultságot
i#zoló oknány fénynásolata,

o vánok szenélyi járadéMía jocosútságot
i gázoló okmány fényBásolatá,

pót§zbádság, családi adókedv.znény igénybe véiele, adóúentes
t úés2ei!.nl jutbtásnak binósülő kedv4úényes utazási
tgMolványise.ylésénekvasy adónentes Iskolakezdési táno8iés
.éljából nunkavállaló 1ó. életévét be néí óltötr bMátartozójánák

9úletési belye és ideje,

- rársádálombiztosiÉsi azonositó Fle (TAJ 9án]
adóeonosítójele,
éNényes diálri€ézolvány ne3]érének tenye

!ótszabadság, 6aládi adókedvezmény iEénybe vétele, adóBehtes
temé9eüéhl luttatásnak ninősülő kedvuúényes utalsi
igázolvíny igénylé!ének vácy adónentes iskolak€zdéli támo€atás
céljából nu.bválláló 16, élelévét benjlnjtt hozzábdózójának

születési heIye és idejé,

- ársadaloDbjztosítási eonosító j.l. c]'ÁJ 9án]
adóázonosinj jele,

- éúényés diákBeolvány megléténe} ténye

6,2 Az adatok kezelésének idötartama:

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig,

fősZabály sZerint

- munkaviszonnyal kapcsolatos
jogosuliságokka| és kötelezettségekkel

kaDcsolatosan a munkaviszonv



megsZÚnéséÍ9,

- munkaVjszonyból íakadó jogosUllságokkal

kapcsolatosan a nyugdijfolyósíiásról
szóló jogszabályokban meghatározott
határideig

6,3 Az adatkezelés idótafiama|
Az adatkezelés céljának megvalósulásáig,
fősZabály szerini

- munkaviszonnyal kapcsolaios
jogosultságokkal és kötelezetiségekkel
kapcsolatosan a munkaviszony
megsZűnéséig,

- munkaViszonyból fakadó jogosuliságokkal
kapcsolatosan a nyugdíjfolyósíiásról
szóló jogszabá|yokban meghatározott
határideig

6,4 Az adatok íorása| az érintett

8, Az érintették köré

8,1 fu érintettek körc| Munkavállalók

Egyéb közlendőkI

Dátum: 20í 5,szeptember

- a csil meqielölt rnezök kitöltése ce az nem részei az adatvédelmi
- a csillaggal megj
nyilVántaíásnak

gyviteli célt szo|gál,



NEMZET| ADATVÉDELM| ÉS |NFORMÁC|ÓSZABADSÁG HATÓSÁG
1 125 Budapest, szi]ágyi E rzsébeí íasoí 22Ic.

T€1: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 39]-1410 e-mail: ugyf€lszolqa]at{inaih.hu

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételéhez
Kérem az alábbi adatkezelés nyilvántaíásba Vételét és az adatkezelé§i nyilvántartási azonosító kiadását:

1, Az adatkezelő adatai

2. A ténylege§ adatkezelés

2.1 A tényleges adatkezelés pontos cime Vagy Web 4600 Kisvárda, Piac út 5,
helye:

Az lníotv, 68.§ i4) bekezdé§ alá tartozó beje|entés: 
]gen| Nem: X

3. Az adatkezelés célja

3,,1 Az adatkezelé§ célja: A Társaság jogos úzleti érdekeinek megfelelóen a
munkavá||alók lMt, 11, § (1) szerinti ellenórzése, így
különösen a munkavállalónak biziositoti számitógép,
e-mail cím és infernef-hozzáféés ellenőzése

1Kapcsolattaftó|- Bravics Endíe

1 2 Telefonszáma:* +36 45/410-070

1 3 E-máilcime:* bravic§,endre@extemet,hu

1,4 Az adatkezeló adószámaa 23413393-2-15

1,5 Az adatkezeló neve, típusa: kisvárdai közmú kft.

,1.6 címe: 4600 Kisvárda, Piac út 5,



3,2 Az adatkezelés céljának Ieírása: A Tá§aság jogo§ üZleti érdekeinek megíelelóen a
munkavállalök lvlt, 11, § (1) szerinii ellenőrzése, igy

különösen a munkavállalónak biztositott számitógép,
e-mail cim és intemet"hozzáíérés ellenórzése

4. Az adatkezeles jogalapja

4.1 Az adatkezelés jogalapja: 2012. éVil, törvény 11, § (1)és esetlegesen 2011, éVi

cxll, töryény 5, § (1) a)

4.2 Az adalkeze|é§ jogalapjának megnevezései 2012. éVi l, törvény 11. § (1)és eset]ege§en 2011

évicxll. törvény 5. § (1) a)

5. Az adatfeldolgozás

6. Az adatkezeló által kezelt személyes adatok

Az ellenőzés során rögziiett szernélyes
6,1 Az érintettekre Vonaikozó adatok: adatok, íqy különösen macán e-mail címek,

5,,1 A kapcsolattartó megnevezése|-

5,2 Telefonszámai-

5.3 E-mailcíme| -

5.4 Az adatíeldolgozó megnevezése:

5,5 Az adatkezeléssel összeiüggó tevékenysége:

5,6 Az adatíeldolgozó címe:

5,7 Az adatfeldolgozás helye (Webhely Vagy pontos

cím):

5,8 AZ adatfeldolgozás technológiája (kézi vagy

infoímatikai rendszeríe|):



magán telefonszámok, iényképek, saját
számítógépes dokumentumok, internetes

böngészési előZmények, cookie-k,
munkajogviszony ellátása során észle]t

loqsértés ténve, a ioqsértés leirása

6,2 Az adatok kezelé§ének idótartama:
Az ellenőlzéstől számitott 1 éV, de legkésőbb aZ

ellenózéssel kapcsolatos iqény eléVülése

6,3 Az adatkezelés idótaltama:
Az ellenőrzéstől számított 1 év, de |egkésőbb az
ellenózésseI kapcsolatos igény eléVülése

6,4 Az adatok íorása: az éintelt

7. Az adattovábbítás

7,1 A továbbitott adatok íajtája, íelsorolásuk|

7,2 A továbbitas cimzettjének neve, teljes címe:

7,3 Az adatlovábbilás jog a]apja I

7.4 Az adattovábbítás jogalapjának m€gnevezései

8, Az érintettek kóre

8,1 Az érintettek köre| l\lunkavállalók

Egyéb közlendőkI

- a csil|aggal

nyilvántartásnak

ld§.zlmj 2v!3]§1,2 r5Dátu m: 201 5.szeptember,

mezók kitölté§e ügyviieli célt szolgál, nem részei az adatvédelmj



NEMZET| ADATVÉDEL|VI És lNFoRMÁclÓsZABADsÁG HATÓSÁG
1 125 Budapest, szilágyi Erzs ébet fasot 22/c-

Tel| +36 (] ) 391-i400 Fax: +3ó (],} 39 l -14 10 €-mail: }gy]b\Zqlgqhi@4qibb

Kérelem adatkezelés adatvédelmi nyi|vántartásba vételéhez
Kélem az alábbi adatkezelés nyilvániartásba vételét és az adatkezelési nyilvántartá§i azonosító kiadását:

1. Az adatkezelő adatai

2, A tényleges adatkezelés

2. 1 A tényleges adatkezelés pontos címe Vagy Web ] 4600 Kisvárd a, Piac út 5,

helye:

Az lniotv, 68.§ (4) bekezdé§ alá tadozó bejejentés|
lgen: Nem: X

3, Az adatkezelé§ célja

3,1 AZ adatkezelés célja: A megüresedő álláshelyek betóltésére megfeleló

Leendó munkavállalók kiválasztása, a je]entkezók

személyes adatainak kezelése

3,2 Az adatkezelé§ oéljának leirá§a: A megüresedó álláshelyek betöltéséle megfeleló

|eendő münkavál|alók kiválasztása, a jelenikezók

szemé|ves adatainak keze|ése

1,1 Kapcsolattarló:* BráVics EndÉ

1,2 Telefon§záma:- +36 45/4,10_070

1,3 E-mailcime:- bíaVics,endle@eXternet,hu

1,4 Az adatkezelö adószámai* 23413393-2-15

1,5 Az adatkezeló neve, tipusa| kisvárdai közmú kft,

1,6 címe; 4600 Kisvárda, Piac út 5,



4. Az adatkezelés jogalapja

5. Az adatfeldolgozás

6, Az adatkezeló által kezelt személyes adatok

4.1 Az adatkezelés jogalapja| 2011. éVicxll. töryény az információs önrendelkezési
jogról és az iníomációszabadságól
5 § (1) a) sze nti édntetti hozzájáru|á§

4,2 Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: az érintett hozzájárulása,

2011, évi cxll, töNényazinlormációsönrende]kezé§i
jogól ós az informácjószabadságról

5 § (1)a pont

5,1 A kapcso|attartó megnevezése:-

5.2 Telefonszáma:-

5 3 E-mailcime: *

5,4 Az adatíeldolgozó megnevezése:

5.5 AZ adatkezeléssel összefüqqó tevékenyséqe:

5.6 Az adatfeldolgozó címe:

5,7 AZ adatíeldolgozá§ helye (Webh8ly Vagy pontos
cím)|

5,8 Az adatíeldolgozás technológiája (kézi Vagy

informatikai rendszerrel):

6.1 AZ é niettekre vonatkozó adatok:
NéV, szü|eiési dátum, anyja neve, lakcim,
képzési adaiok, fénykép, aZ érjnteti által

meoadott eovéb adatok

6,2 Az adatok kezelésének idótaíama| Az adatfelvételtől számitott 1 év



6,3 Az adatkezelés idötartama: Az adatfelvételtől számitoit 1 év

6,4 Az adatok íorása| áz édntétt

7, Az adattovábbítás

7.1 A továbbitott adatok fajtája, felsorolásuk|

7.2 A továbbitás címzettjének neve, teljes cime|

7.3 Az adattovábbitás jogalapja|

7,4 AZ adattovábbít § jogalapjának megnevezése:

8. Az érintettek köre

8,1 Az é.intettek köÉi l\,4Unkára jelentkezó személyek

Egyéb közlendőkI

- a csillaggal megjelölt

nyilvántartásnak

mezók kitöltése nem rcszel az

Dátum: 20l5.szeptember


